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A kutatásról 
 

A kutatás alapvetően két módszertan mentén térképezte fel a mozgáskorlátozottak munkavállalási, 

vállalkozási és életviteli stratégiáit, munkaerő-piaci karrierképüket, hosszú távú elképzeléseiket, 

illetve a munkaerőpiacra történő (re)integrációjuk, valamint szociális gazdaságba történő bevonásuk 

feltételeit. 

Mivel a kutatással szemben alapvető követelményként jelent meg, hogy legalább két országban 

(ebből az egyik lehet Magyarország, a másik egy uniós tagállam) kell azt megvalósítani, illetve 

legalább 100-100 fős célcsoport körében, ezért az egyik irány egy olyan – online felület segítségével 

lebonyolított1 – kérdőíves lekérdezés volt, amely során 20 kérdés/kérdésblokk alkalmazásával 

kerültek feltérképezésre a kutatás tematikáját érintő területek. Az adatfelvétel nem csupán elérte, 

hanem jelentősen meghaladta a jelzett kvantitatív követelményeket. Magyarországról a kérdőívet 

503 fő töltötte ki, Romániából pedig 105 fő, azaz összesen 608 személy.  

A kvantitatív módszertani irányzathoz tartozó survey jellegű adatfelvételt jól kiegészítette azon 

kvalitatív kutatási elem, amely során 11 félig strukturált (interjúvázlat alapján készült) interjú, 

amelyet mozgáskorlátozottakkal, illetve mozgáskorlátozottakkal foglalkozó, valamint megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztató szervezetek képviselőivel készítettünk. Az interjúk tematikailag 

egyrészt a mozgáskorlátozottak munkavállalási lehetőségeit és korlátait járták körbe, másrészt a 

mozgáskorlátozottak vállalkozási hajlandóságát, motivációit fedték le, továbbá a vizsgálódás 

homlokterébe vonták az egyes intézményi aktorok szerepét a mozgáskorlátozottak vállalkozóvá 

válásának elősegítése érdekében.  

A kérdőív, illetve az interjúvázlat teljes terjedelemben megtalálható jelen kutatási zárójelentés 

mellékleteként.   

                                                             
1 Közismert angol megnevezéssel: Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI). 
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A kérdőíves kutatás mintája 
 

Magyarországi alminta 
 

A kérdőívet kitöltők neme 

A magyar kérdőívkitöltők 99,1%-a adott magáról a nemére vonatkozó információt. Ez alapján az 
almintában a nők aránya 50,9%, míg a férfiaké 49,1%.  

 

 

1. ábra: A magyarországi alminta nemek szerinti megoszlása 

 

A kérdőívet kitöltők kora 

A korra vonatkozó kérdésre mindössze 1 fő (0,2%) nem válaszolt. Az átlagéletkor év 52,9 év volt, míg 
a medián életkor 55 év. A kérdőívet kitöltők korcsoportok szerinti megoszlását az alábbi táblázat 
mutatja be.  

 

  Arány 
18-35 év 10,4% 
36-45 év 16,7% 
46-55 év 25,7% 
56-65 év 33,3% 
65 év felett 13,9% 
Összesen 100,0% 

1. táblázat: A magyarországi alminta megoszlása korcsoportok szerint 

Nő
60%

Férfi
40%
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Romániai alminta 
 

A kérdőívet kitöltők neme 

A romániai kérdőívkitöltők 99,0%-a adott magáról a nemére vonatkozó információt. Ez alapján az 
almintában a nők aránya 59,6%, míg a férfiaké 40,4%.  

 

 

2. ábra: A romániai alminta nemek szerinti megoszlása 

 

 

A kérdőívet kitöltők kora 

A korra vonatkozó kérdésre mindössze 1 fő (1,0%) nem válaszolt. Az átlagéletkor év 53,3 év volt, míg 
a medián életkor 56,5 év. A kérdőívet kitöltők korcsoportok szerinti életkorát az alábbi táblázat 
mutatja be.  

 

  Arány 
18-35 év 10,6% 
36-45 év 10,6% 
46-55 év 26,0% 
56-65 év 41,3% 
65 év felett 11,5% 
Összesen 100,0% 

2. táblázat: A romániai alminta megoszlása korcsoportok szerint 

Nő
60%

Férfi
40%
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A kérdőív kérdéseire adott válaszok elemzése 
 

Munkavállalási motivációk mozgáskorlátozott személyek számára 
 

Magyarországi alminta 

 

A válaszadók 5 tényezőt rangsoroltak annak figyelembe vételével, hogy véleményük szerint ezek 
mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy mozgáskorlátozott személy munkát vállaljon. A 
munkavállalás okaként egyértelműen az anyagi kényszer jelentkezik, ezt a megkérdezettek 80,2 %-a 
jelezte első vagy második helyen. A második és harmadik legfontosabb motiváció az önállóságra 
törekvés, illetve az önbecsülés javítása. Utóbbi tekintetében érdekesség, hogy míg azt 12,7 % első 
helyen, addig 25,5% utolsó helyen említette. Az összességében legkevésbé motiválónak gondolt jobb 
társadalmi megítélés, illetve szakmai sikerek és karrier is a megkérdezettek 29,9, illetve 23,2 
százalékának az első vagy második legfontosabb motivációt jelenti. Mindez rámutat arra, hogy 
egyénenként mennyire eltérő lehet a motiváció.  

 

 
1. helyen 
említve 

2. helyen 
említve 

3. helyen 
említve 

4. helyen 
említve 

5. helyen 
említve 

Anyagi kényszer miatt 65,6% 16,3% 8,1% 4,1% 6,1% 

A társadalmi megítélés a dolgozóknak kedvez 6,4% 23,5% 14,7% 28,8% 25,7% 

Szakmai sikerek és karrier miatt 7,0% 16,7% 26,7% 17,8% 32,4% 

Önállóságra törekednek 8,8% 23,9% 28,1% 29,6% 9,6% 

Az önbecsülés javítása miatt 12,2% 19,7% 22,4% 19,8% 26,3% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3. táblázat: A munkavállalás motivációinak megítélése a magyarországi almintában. 
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Felmerül a kérdés, hogy vajon a fiatalok és az idősebbek eltérő motivációkat észlelnek-e a 
mozgáskorlátozott személyek körében. Az eredmények alapján minden korosztály szerint 
egyértelműen az anyagi kényszer túlsúlya mutatható ki. Mindazonáltal a fiatalabbak (a korosabb 
válaszadókhoz képest) az önállóságra törekvést, illetve a kedvezőbb társadalmi megítélést 
fontosabb, míg az önbecsülést kevésbé fontos motiváló tényezőnek látják.  

 

 

Anyagi 
kényszer 

miatt 

A társadalmi 
megítélés a 

dolgozóknak 
kedvez 

Szakmai 
sikerek és 

karrier 
miatt 

Önállóságra 
törekednek 

Az 
önbecsülés 

javítása 
miatt  Összesen 

18-35 év 
61,5% 11,5% 7,7% 11,5% 7,7% 

100,0% 

36-45 év 
65,5% 6,0% 6,0% 13,1% 9,5% 

100,0% 

46-55 év 
68,5% 6,3% 6,3% 5,5% 13,4% 

100,0% 

56-65 év 
65,7% 5,4% 8,4% 9,0% 11,4% 

100,0% 
65 év 
felett 

62,9% 5,7% 5,7% 7,1% 18,6% 
100,0% 

4. táblázat: A munkavállalás legfőbb vélt motivációi a magyarországi almintában korcsportok szerint 

 

A férfiak és a nők válaszait elemezve azt láthatjuk, hogy az anyagi kényszert egyformán fontosnak 
ítéli meg a két nem, a nők ugyanakkor az önállósodásra törekvést fontosabb motivációs tényezőnek 
gondolják, míg a férfiak szerint a mozgáskorlátozottakat a szakmai sikerek motiválják jobban. 

 

 

Anyagi 
kényszer 

miatt 

A társadalmi 
megítélés a 
dolgozóknak 

kedvez 

Szakmai 
sikerek 

és 
karrier 
miatt 

Önállóságra 
törekednek 

Az 
önbecsülés 

javítása 
miatt Összesen 

Nő 65,2% 6,3% 5,9% 11,1% 11,5% 100,0% 

Férfi 65,4% 6,6% 8,2% 6,6% 13,2% 100,0% 
5. táblázat: A munkavállalás legfőbb vélt motivációi a magyarországi almintában nemek szerint (első helyen történő 

említések aránya) 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában az anyagi kényszer mellett (amelyet 58,2% jelzett első vagy második helyen) 
az egyik legfőbbnek azonosított motivációs tényező, hogy a dolgozó személyeknek jobb a társadalmi 
megítélése. Utóbbit első vagy második helyen a megkérdezettek 54,6% említette. Az összességében 
legkevésbé motiválónak gondolt önbecsülés javítását és önállóságra törekvést a megkérdezettek 
22,0, illetve 28,8 százaléka jelölte első vagy második helyen, tehát valószínűsíthetően a felsorolt 
motivációs tényezők mindegyike kiemelt fontosságú a mozgáskorlátozottak bizonyos csoportjai 
számára.  

 

 

1. helyen 
említve 

2. helyen 
említve 

3. helyen 
említve 

4. helyen 
említve 

5. helyen 
említve 

Anyagi kényszer miatt 
44,8% 13,5% 14,4% 13,5% 13,9% 

A társadalmi megítélés a dolgozóknak kedvez 
20,0% 34,6% 14,4% 20,2% 10,9% 

Szakmai sikerek és karrier miatt 
19,0% 17,3% 31,7% 12,5% 19,8% 

Önállóságra törekednek 

8,6% 20,2% 25,0% 31,7% 14,9% 

Az önbecsülés javítása miatt 

7,6% 14,4% 14,4% 22,1% 40,6% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
6. táblázat: A munkavállalás motivációinak megítélése a romániai almintában. 
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A férfiak és a nők válaszait elemezve azt láthatjuk, hogy a munkavállalási legfőbb motivációinak 
megítélése tekintetében jelentős különbségek tapasztalhatóak. Az anyagi kényszert első helyen a 
nők fele említette, míg a férfiaknak csupán bő harmada. A nők továbbá inkább gondolták úgy, hogy a 
javuló társadalmi megítélés fontos szempont a mozgáskorlátozottak számára, míg a férfiak a szakmai 
sikereket, az önállósodásra törekvést, illetve az önbecsülés javítását látták nagyobb mértékben 
motivációs tényezőnek.  

 

 

Anyagi 
kényszer 

miatt 

A társadalmi 
megítélés a 
dolgozóknak 

kedvez 

Szakmai 
sikerek 

és 
karrier 
miatt 

Önállóságra 
törekednek 

Az 
önbecsülés 

javítása 
miatt Összesen 

Nő 50,0% 22,6% 16,1% 6,5% 4,8% 100,0% 

Férfi 35,7% 16,7% 23,8% 11,9% 11,9% 100,0% 

7. táblázat: A munkavállalás legfőbb vélt motivációi a romániai almintában nemek szerint (első helyen történő említések 
aránya) 

 

 

  



10 
 
 

A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása során egyértelmű eltéréseket tapasztaltunk. 
Bár mindkét országban az anyagi motiváció a legfontosabb, Romániában ennek a vélt motiváló ereje 
jelentősen kisebb (44,8% említette első helyen, és 13,9% utolsó helyen, szemben a magyarországi 
65,5, illetve 6,1 százalékkal). Szintén kiemelkedik a társadalmi megítélés javítása, amely a romániai 
mintában a második legfontosabb motivációs tényező volt, míg Magyarországon éppen az egyik 
legkevésbé fontosnak bizonyult (első helyen ezt említették legkevesebben).  

Az összehasonlítás érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk1 = [1. helyen említve]*5 + [2. helyen említve] *4 + [3. helyen említve]*3 + [4. helyen említve]*2 + 
[5. helyen említve]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 5 között mozoghat) egyértelműen összehasonlíthatóvá 
teszi a különbségeket.  

 

 

3. ábra: A munkavállalási motivációk megítélésének különbségei a magyarországi és a romániai almintában. 

 

 

 1,50

 2,00
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Anyagi kényszer
miatt

A társadalmi
megítélés a

dolgozóknak kedvez

Szakmai sikerek és
karrier miatt

Önállóságra
törekednek

Az önbecsülés
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A (potenciális) mozgáskorlátozott munkavállalók foglalkoztatottak általi 
recepciója 
 

Magyarországi alminta 

 

Arra a kérdésre, hogy a munkaadók szívesen fogadják-e a mozgáskorlátozott munkavállalókat, a 
megkérdezettek némileg több mint fele (52,1%) nemmel válaszolt – a nők némiképp pozitívabban 
gondolkoznak-e tekintetben, míg a férfiak (relatíve) pesszimistábbnak bizonyultak. Bizakodásra ad 
okot, hogy a nők ötöde (20,1%), a férfiak hatoda (16,9%) kifejezetten derűlátó, véleményük szerint a 
foglalkoztatók alapvetően örülnek a mozgáskorlátozott munkavállalóknak.  

 

 
Nő Férfi Összesen 

Többségében igen 

20,1% 16,9% 18,5% 

Szerintem ez nem fontos szempont a számukra 

32,1% 26,6% 29,4% 

Többségében nem 

47,8% 56,5% 52,1% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
8. táblázat: Szívesen fogadják a mozgáskorlátozott munkavállalókat? – nemek szerint, magyarországi alminta 
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Romániai alminta 

 

A romániai adatokra tekintve látható, hogy szignifikánsan magas a „Szerintem ez nem fontos 
szempont a számukra” választ adók aránya, illetve, hogy a „Többségében nem” opciót jelölők a 
minta kevesebb, mint a harmadát adják – mind a férfiak, mind a nők esetében. Optimizmusra ad 
okot, hogy a megkérdezettek negyede szerint általában szívesen fogadják a mozgáskorlátozott 
munkavállalókat – a nők ebben a tekintetben egyértelműen pozitívabb elképzeléssel rendelkeznek. 

 

 

 
Nő Férfi Összesen 

Többségében igen 

27,4% 21,4% 25,0% 

Szerintem ez nem fontos szempont a számukra 

41,9% 47,6% 44,2% 

Többségében nem 

30,6% 31,0% 30,8% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
9. táblázat: Szívesen fogadják a mozgáskorlátozott munkavállalókat? – nemek szerint, romániai alminta 

 

A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

A két almintát összehasonlítva látható, hogy a magyarországihoz képest a romániai kitöltők 
egyértelműen kevésbé gondolják azt, hogy a munkaadók nem szívesen fogadnak mozgáskorlátozott 
munkavállalókat, illetve szignifikánsan többen vélik úgy, hogy ez nem jelentkezik fontos 
szempontként. A férfiak a nőknél mind Magyarországon, mind Romániában kevésbé pozitívan ítélik 
meg a mozgáskorlátozottak iránti fogadókészséget. 

 

 

 

  



13 
 
 

A mozgáskorlátozottak foglalkoztatását a munkáltatói oldalon befolyásoló 
tényezők megítélése  
 

Magyarországi alminta 

 

A megkérdezettek „A mozgáskorlátozottak foglalkoztatását a munkáltatói oldalon mennyiben 
befolyásolják az alábbiak az ön megítélése szerint?” kérdésre válaszolva kilenc tényező befolyásoló 
szerepét osztályozták. A kilenc tényező közül négy emelkedik ki, amelyek a megkérdezettek legalább 
kétötöde szerint kifejezetten erős befolyásoló hatással bírnak. Ezek közé tartozik a pozitívan 
befolyásoló „Bér- és járuléktámogatások”, illetve „Akadálymentesítés állami támogatása”, illetve a 
negatív hatású „Az akadálymentesítés hiánya”, valamint „Az egyes munkahelyek technológiai és 
biztonsági követelményei”. 

Kiemelendő, hogy minden tényezővel kapcsolatban, legalább a megkérdezettek 24,0%-a említette, 
hogy erős befolyásoló hatással bírnak, illetve legalább 64,2% szerint „inkább” vagy „erősen” ilyen 
hatással bírnak. Tehát minden egyes vizsgált tényező szerepét igen fontosnak ítélték a 
megkérdezettek.  

 

 erősen 
befolyásolja 

inkább 
befolyásolj

a 

inkább nem 
befolyásolj

a 

egyáltalán 
nem 

befolyásolj
a 

Összesen 

Bér- és járuléktámogatások  45,3% 32,7% 17,6% 4,4% 100,0% 

Az akadálymentesítés hiánya  43,5% 31,7% 21,0% 3,8% 100,0% 

Akadálymentesítés állami támogatása 40,7% 32,9% 18,2% 8,2% 100,0% 

Az egyes munkahelyek technológiai és 
biztonsági követelményei 

40,2% 34,1% 20,7% 5,0% 100,0% 

Foglalkoztatásuk többletköltséggel jár 29,8% 42,4% 20,4% 7,4% 100,0% 

A munkáltatók tájékozatlansága 28,4% 42,1% 18,5% 10,9% 100,0% 

A rehabilitációs hozzájárulás összege 27,9% 44,8% 19,3% 8,0% 100,0% 

A foglalkoztatásuknak PR értéke van  25,9% 44,9% 23,4% 5,8% 100,0% 

A mozgáskorlátozottak alacsony 
képzettsége 

24,0% 40,2% 29,0% 6,8% 100,0% 

10. táblázat: A mozgáskorlátozottak foglalkoztatását befolyásoló tényezők megítélése a magyarországi almintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában az erősen befolyásoló tényezők tekintetében az első négy helyre került 
tényező közül mindössze egy pozitív akad („Bér- és járuléktámogatások”), a többi tényező 
alapvetően hátráltatja/hátráltathatja a foglalkoztatást: „Az akadálymentesítés hiánya”, „A 
mozgáskorlátozottak alacsony képzettsége”, illetve „Foglalkoztatásuk többletköltséggel jár”.  

Kiemelendő, hogy minden tényezővel kapcsolatban, legalább a megkérdezettek 13,5%-a említette, 
hogy erős befolyásoló hatással bírnak, illetve legalább 51,0% szerint „inkább” vagy „erősen” ilyen 
hatással bírnak. Tehát minden egyes vizsgált tényező szerepét igen fontosnak ítélték a 
megkérdezettek – még ha nem is olyan jelentős mértékben, mint a magyarországi válaszadók.  

 

 erősen 
befolyásolja 

inkább 
befolyásolj

a 

inkább nem 
befolyásolj

a 

egyáltalán 
nem 

befolyásolj
a 

Összesen 

Az akadálymentesítés hiánya  21,0% 46,7% 23,8% 8,6% 100,0% 

A mozgáskorlátozottak alacsony 
képzettsége 

18,1% 41,9% 33,3% 6,7% 100,0% 

Foglalkoztatásuk többletköltséggel jár 17,1% 42,9% 29,5% 10,5% 100,0% 

Bér- és járuléktámogatások  16,5% 47,6% 27,2% 8,7% 100,0% 

Az egyes munkahelyek technológiai és 
biztonsági követelményei 

15,2% 40,0% 35,2% 9,5% 100,0% 

A foglalkoztatásuknak PR értéke van  15,2% 41,9% 30,5% 12,4% 100,0% 

A munkáltatók tájékozatlansága 13,5% 37,5% 40,4% 8,7% 100,0% 

Akadálymentesítés állami támogatása 13,5% 38,5% 36,5% 11,5% 100,0% 

A rehabilitációs hozzájárulás összege 13,5% 43,3% 38,5% 4,8% 100,0% 

11. táblázat: A mozgáskorlátozottak foglalkoztatását befolyásoló tényezők megítélése a romániai almintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

A két alminta eredményeire tekintve egyértelmű, hogy a romániai kitöltők kisebb mértékben 
tartották a felsorolt tényezőket (erősen) befolyásolónak. Míg az akadálymentesítés hiánya mindkét 
almintában előkelő helyen végzett, az egyes tényezők relatív megítélésében is akadnak jelentős 
különbségek. A mozgáskorlátozottak alacsony képzettsége Romániában sokkal fontosabbnak 
ítéltetett, mint Magyarországon, csakúgy, mint az akadálymentesítés állami támogatása.  

  

Az összehasonlítás érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján, 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk2 = [erősen befolyásolja]*4 + [inkább befolyásolja]*3 + [inkább nem befolyásolja]*2 + [nem 
befolyásolja]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) egyértelműen összehasonlíthatóvá 
teszi a különbségeket. Először is megfigyelhető, hogy a romániai kitöltők minden tényezőt kevésbé 
fontosnak ítéltek, mint a magyarországiak. Ugyanakkor a különbség mértéke jól mutatja, hogy 
relatíve mely tényezők fontosabbak inkább Magyarországon: a legnagyobb mértékű differencia az 
„Akadálymentesítés állami támogatása”, „Az egyes munkahelyek technológiai és biztonsági 
követelményei”, illetve e „Bér- és járuléktámogatások” esetében mutatkozik.  

 

  Magyarország Románia Különbség 

Akadálymentesítés állami támogatása     3,06       2,54       0,52   
Az egyes munkahelyek technológiai és biztonsági 
követelményei     3,10       2,61       0,49   

Bér- és járuléktámogatások      3,19       2,72       0,47   

Az akadálymentesítés hiánya      3,15       2,80       0,35   

A munkáltatók tájékozatlansága     2,88       2,56       0,32   

A foglalkoztatásuknak PR értéke van      2,91       2,60       0,31   

Foglalkoztatásuk többletköltséggel jár     2,95       2,67       0,28   

A rehabilitációs hozzájárulás összege     2,93       2,65       0,27   

A mozgáskorlátozottak alacsony képzettsége     2,81       2,71       0,10   
12. táblázat: A mozgáskorlátozottak foglalkoztatását befolyásoló tényezők megítélésének különbségei a magyarországi 

és a romániai almintában. 
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Mozgáskorlátozottak munkaerő-piaci helyzete 
  

Magyarországi alminta 

 

A kérdőív következő részében arról nyilatkoztak a kutatás alanyai, hogy mennyire értenek egyet 
bizonyos, a mozgáskorlátozottak munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatos állításokkal. A leginkább 
elfogadott három állítás szerint „A munkaerőpiacon a mozgáskorlátozottak esélyei sokkal 
rosszabbak”, „A munkáltatókat elsődlegesen anyagi indokok motiválják a mozgáskorlátozottak 
foglalkoztatásánál” és „A munkáltatók kevés ismerettel rendelkeznek a mozgáskorlátozottak 
problémáiról”.  

A legkevésbé igaznak érzett három állítás közül a kapott értékelés kettő esetében („A 
munkakeresésénél mindenkit egyenrangúan és diszkriminációmentesen kezelnek” és „A 
mozgáskorlátozottak munkabére azonos nem megváltozott munkaképességű munkavállalókéval”) 
egyenlőtlenségre hívja fel a figyelmet. Igen sokan nem értettek azzal egyet, hogy „A 
mozgáskorlátozottak közül a többség nem kíván munkát vállalni” (csupán 15,2% értett teljesen egyet 
ezzel az állítással), ami jelzi, hogy milyen mértékű munkaerő-tartalék van a mozgáskorlátozottakban.  

 

 Teljesen 
egyetért 

Inkább 
egyetért 

Inkább 
nem ért 

egyet 

Egyáltalán 
nem ért 

egyet 

Összesen 

A munkaerőpiacon a mozgáskorlátozottak esélyei sokkal 
rosszabbak 

38,9% 42,9% 15,8% 2,4% 100,0% 

A munkáltatókat elsődlegesen anyagi indokok motiválják 
a mozgáskorlátozottak foglalkoztatásánál 

38,2% 37,6% 17,3% 6,8% 100,0% 

A munkáltatók kevés ismerettel rendelkeznek a 
mozgáskorlátozottak problémáiról  

34,5% 37,5% 19,8% 8,2% 100,0% 

A nonprofit szervezetek nyitottabbak a 
mozgáskorlátozottak foglalkoztatásával kapcsolatban 

28,5% 43,2% 24,5% 3,8% 100,0% 

A mozgáskorlátozottak közül a többség nem kíván 
munkát vállalni  

15,2% 43,7% 27,7% 13,4% 100,0% 

A mozgáskorlátozottak munkabére azonos nem 
megváltozott munkaképességű munkavállalókéval 

14,6% 33,0% 36,4% 16,0% 100,0% 

A munkakeresésénél mindenkit egyenrangúan és 
diszkriminációmentesen kezelnek 

11,2% 30,9% 41,5% 16,4% 100,0% 

13. táblázat: Állításokkal való egyetértés mértéke a magyarországi almintában. 

 



17 
 
 

Romániai alminta 

 

A romániai almintában azon két állítás, amelyek esetében a legmagasabb volt az egyetértés a 
következő volt: „A nonprofit szervezetek nyitottabbak a mozgáskorlátozottak foglalkoztatásával 
kapcsolatban”, illetve „A munkaerőpiacon a mozgáskorlátozottak esélyei sokkal rosszabbak”. 
Mindkettő a civil, illetve a szociális szféra irányába hajtja a mozgáskorlátozottakat.  

Az állítások létjogosultságát jól jelzi, hogy egyik véleményezett mondat esetében sem haladja meg az 
„Egyáltalán nem ért egyet” válaszok aránya az 5,7%-ot, a teljesen vagy inkább egyetértők együttes 
aránya minden állítás esetében meghaladja az 55%-ot, azaz a válaszadók többsége egyetért azokkal.  

 

Állítás Teljesen 
egyetért 

Inkább 
egyetért 

Inkább 
nem ért 

egyet 

Egyáltalán 
nem ért 

egyet 

Összes
en 

A nonprofit szervezetek nyitottabbak a 
mozgáskorlátozottak foglalkoztatásával kapcsolatban 

21,9% 34,3% 41,9% 1,9% 100,0
% 

A munkaerőpiacon a mozgáskorlátozottak esélyei 
sokkal rosszabbak 

20,0% 52,4% 25,7% 1,9% 100,0
% 

A munkáltatókat elsődlegesen anyagi indokok 
motiválják a mozgáskorlátozottak foglalkoztatásánál 

16,2% 39,0% 39,0% 5,7% 100,0
% 

A munkáltatók kevés ismerettel rendelkeznek a 
mozgáskorlátozottak problémáiról  

16,2% 45,7% 36,2% 1,9% 100,0
% 

A munkakeresésénél mindenkit egyenrangúan és 
diszkriminációmentesen kezelnek 

15,2% 41,9% 39,0% 3,8% 100,0
% 

A mozgáskorlátozottak közül a többség nem kíván 
munkát vállalni  

13,3% 45,7% 37,1% 3,8% 100,0
% 

A mozgáskorlátozottak munkabére azonos nem 
megváltozott munkaképességű munkavállalókéval 

11,4% 50,5% 33,3% 4,8% 100,0
% 

14. táblázat: Állításokkal való egyetértés mértéke a romániai almintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

Az összehasonlítás érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján, 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk3 = [Teljesen egyetért]*4 + [Inkább egyetért]*3 + [Inkább nem ért egyet]*2 + [Egyáltalán nem ért 
egyet]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) egyértelműen összehasonlíthatóvá 
teszi a különbségeket. Jól látható, hogy Magyarországon jelentősen nagyobb azzal az állítással való 
egyetértés, hogy a mozgáskorlátozottak foglalkoztatásánál elsődlegesen anyagi indokok motiválják a 
munkáltatókat, míg Romániában (relatíve) inkább látják úgy, hogy a munka keresésénél mindenkit 
egyenrangúan kezelnek, illetve, hogy a mozgáskorlátozottak munkabére azonos a nem megváltozott 
munkaképességű munkavállalókéval – tehát érdekes módon, míg a munkakeresés folyamán 
kevésbé, addig a munkavállalás során nagyobb mértékben vélnek diszkriminációt. 

 

 
Magyarország Románia Különbség 

A munkáltatókat elsődlegesen anyagi indokok motiválják a mozgáskorlátozottak 
foglalkoztatásánál     3,07       2,66       0,42   

A munkaerőpiacon a mozgáskorlátozottak esélyei sokkal rosszabbak     3,18       2,90       0,28   
A munkáltatók kevés ismerettel rendelkeznek a mozgáskorlátozottak problémáiról      2,98       2,76       0,22   
A nonprofit szervezetek nyitottabbak a mozgáskorlátozottak foglalkoztatásával 
kapcsolatban     2,96       2,76       0,20   

A mozgáskorlátozottak közül a többség nem kíván munkát vállalni      2,61       2,69   -   0,08   
A mozgáskorlátozottak munkabére azonos nem megváltozott munkaképességű 
munkavállalókéval     2,46       2,69   -   0,22   
A munkakeresésénél mindenkit egyenrangúan és diszkriminációmentesen 
kezelnek     2,37       2,69   -   0,32   

15. táblázat: Állításokkal való egyetértés mértékének különbségei a magyarországi és a romániai almintában. 
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A mozgáskorlátozottak foglalkoztatásának javítását célzó tevékenységek 
fontosságának értékelése 
 

Magyarországi alminta 

 

A válaszadók véleményezték, hogy mennyire tartanak fontosnak kilenc előre meghatározott 
tevékenységet a mozgáskorlátozottak foglalkoztatásának javítása szempontjából. Az eredmények 
alapján, Magyarországon a legfontosabbnak „A vállalkozóvá válás támogatása adókedvezményekkel” 
bizonyult, amely eredmény kiemelt fontosságú a kutatás céljainak figyelembe vételével. Az 
önfejlesztés, a lehetőségek keresésének igénye mutatkozik meg abban, hogy a 
foglalkoztatási/képzési lehetőségekről szóló célzott tájékoztatás, illetve a képzési/átképzési 
lehetőségek kínálatának növelése milyen jelentős fontosságúnak ítéltetett. Szintén kiemelendő, hogy 
a szociális gazdaság erősítését és szövetkezetek alapítását a megkérdezettek négyötöde (80,8%-a) 
tartja nagyon fontosnak vagy fontosnak.  

 

 Tevékenység 
Nagyon 
fontos Fontos 

Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos Összesen 

A vállalkozóvá válás támogatása adókedvezményekkel 48,9% 39,9% 9,4% 1,8% 100,0% 
Célzott tájékoztatás a foglalkoztatási/képzési 
lehetőségekről 

45,3% 40,5% 11,8% 2,4% 100,0% 

Képzési/átképzési lehetőségek kínálatának növelése 44,2% 41,4% 12,0% 2,4% 100,0% 

A civil szféra támogatása 43,8% 40,9% 13,3% 2,0% 100,0% 

Munkahelyteremtő támogatások 43,6% 47,0% 9,0% 0,4% 100,0% 

A szociális gazdaság erősítése, szövetkezetek alapítása 
35,7% 45,1% 17,4% 1,8% 100,0% 

Országos, internetes foglalkoztatási adatbázis létrehozása 
32,5% 44,1% 20,0% 3,4% 100,0% 

Az atipikus foglalkoztatás erősítése 31,5% 53,1% 13,8% 1,6% 100,0% 

Egy országos foglalkoztatási hálózat kialakítása 
28,8% 50,8% 15,6% 4,8% 100,0% 

16. táblázat: Tevékenységek fontosságának megítélése a magyarországi almintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában legfontosabbnak a munkahelyteremtő támogatásokat, illetve az atipikus 
foglalkoztatás erősítését tartották, de itt is dobogós helyezést kapott a vállalkozóvá válás támogatása 
adókedvezményekkel. Az utolsó helyen végzett a szociális gazdaság erősítése, szövetkezetek 
alapítása, ugyanakkor még ezt is a megkérdezettek 60,0%-a fontosnak tartotta, ami mutatja az adott 
tevékenység létjogosultságát.  

 

 Tevékenység 
Nagyon 
fontos Fontos 

Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos Összesen 

Munkahelyteremtő támogatások 
24,8% 41,0% 30,5% 3,8% 100,0% 

Az atipikus foglalkoztatás erősítése 
21,0% 44,8% 31,4% 2,9% 100,0% 

A vállalkozóvá válás támogatása adókedvezményekkel 19,0% 44,8% 31,4% 4,8% 100,0% 

Képzési/átképzési lehetőségek kínálatának növelése 18,1% 49,5% 27,6% 4,8% 100,0% 
Célzott tájékoztatás a foglalkoztatási/képzési 
lehetőségekről 

18,1% 46,7% 29,5% 5,7% 100,0% 

Egy országos foglalkoztatási hálózat kialakítása 17,1% 49,5% 27,6% 5,7% 100,0% 

A civil szféra támogatása 15,8% 31,7% 48,5% 4,0% 100,0% 

Országos, internetes foglalkoztatási adatbázis létrehozása 15,2% 45,7% 32,4% 6,7% 100,0% 

A szociális gazdaság erősítése, szövetkezetek alapítása 12,4% 47,6% 37,1% 2,9% 100,0% 

17. táblázat: Tevékenységek fontosságának megítélése a romániai almintában. 

 

  



21 
 
 

A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

Az összehasonlítás érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján, 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk4 = [Nagyon fontos]*4 + [Fontos]*3 + [Kevésbé fontos]*2 + [Nem fontos]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) egyértelműen összehasonlíthatóvá 
teszi a különbségeket. Feltűnő, hogy Romániában konzekvensen minden tevékenységet kevésbé 
fontosnak ítélnek, ugyanakkor a különbség mértékében jelentős eltérések mutatkoznak. 
Magyarországon leginkább a civil szféra támogatását, a vállalkozóvá válás adókedvezményekkel 
történő támogatását, illetve a foglalkoztatási/képzési lehetőségekről szóló célzott tájékoztatást 
tartják fontosabbnak. 

 

  Magyarország Románia Különbség 
A civil szféra támogatása     3,26       2,59       0,67   
A vállalkozóvá válás támogatása adókedvezményekkel     3,36       2,78       0,58   

Célzott tájékoztatás a foglalkoztatási/képzési lehetőségekről     3,29       2,77       0,52   

Munkahelyteremtő támogatások     3,34       2,87       0,47   
Képzési/átképzési lehetőségek kínálatának növelése     3,27       2,81       0,46   

A szociális gazdaság erősítése, szövetkezetek alapítása     3,15       2,70       0,45   

Országos, internetes foglalkoztatási adatbázis létrehozása     3,06       2,70       0,36   

Az atipikus foglalkoztatás erősítése     3,15       2,84       0,31   
Egy országos foglalkoztatási hálózat kialakítása     3,04       2,78       0,26   

18. táblázat: Tevékenységek fontosságának megítélésbeli különbségei a magyarországi és a romániai almintában. 
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A megváltozott munkaképességű személyek nagyobb arányú 
foglalkoztatását segítő tényezők megítélése 

 

Magyarországi alminta 

 

A megkérdezetteknek hat tényezővel kapcsolatban kellett megítélniük, hogy véleményük szerint 
azok milyen mértékben segítik a megváltozott munkaképességű személyek nagyobb arányú 
foglalkoztatását. A válaszok alapján leginkább a munkáltatók terheinek célzott csökkentését tartják 
olyan tényezőnek a megkérdezettek, ami legnagyobb mértékben segítheti elő a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatottságának javítását, ezt követi a komplex képzési programok 
indítása kifejezetten megváltozott munkaképességűek számára, valamint a munkáltatók direkt 
munkahelyteremtő támogatása. Sokat mondó tény, hogy a válaszadók nem csupán olyan tényezőket 
tartanak fontosnak, amelyek a megváltozott munkaképességű személyen kívül állnak (munkáltatók 
támogatása vagy terheik csökkenése), hanem úgy vélik, hogy a megváltozott munkaképességűek 
képzési programokban való részvételükkel saját maguk is jelentős mértékben tehetnek a 
foglalkoztatásukért.  

 

 

Nagy 
mértékben 

Az 
átlagnál 
jobban 

Kicsit Egyáltalán 
nem 

Összesen 

A munkáltatók terheinek csökkentése (pl. járulékmentesség 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 
esetén) 

42,2% 35,5% 17,3% 5,0% 100,0% 

Komplex képzési programok indítása megváltozott 
munkaképességűek számára 

33,3% 43,2% 20,1% 3,4% 100,0% 

A munkáltatók direkt munkahelyteremtő támogatása  
33,3% 41,4% 19,5% 5,8% 100,0% 

Tanácsadói szolgáltatások munkaadók számára 31,9% 42,5% 21,0% 4,6% 100,0% 

Társadalmi szintű tudatformáló programok indítása 

27,8% 43,0% 24,6% 4,6% 100,0% 

Központilag meghatározott kvóta a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatására 

19,3% 43,8% 26,3% 10,6% 100,0% 

19. táblázat: Intézkedések hozzájárulása a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához a magyarországi 
almintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában a legnépszerűbbnek a munkaadókat a mozgáskorlátozottak foglalkozatása 
irányába terelő intézkedések bizonyultak (a munkáltatók direkt munkahelyteremtő támogatása, 
központilag meghatározott kvóta a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, illetve a 
munkáltatók terheinek célzott csökkentése). Érdekes eredmény, hogy a „Komplex képzési 
programok indítása megváltozott munkaképességűek számára” annak ellenére került az utolsó 
helyre, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását a munkáltatói oldalon befolyásoló 
tényezők megítélését firtató kérdésnél (szintén a romániai almintában) az egyik leginkább erős 
befolyásoló tényezőnek bizonyult a mozgáskorlátozottak alacsony képzettsége. 

 

  

Nagy 
mértékben 

Az 
átlagnál 
jobban 

Kicsit Egyáltalán 
nem 

Összesen 

A munkáltatók direkt munkahelyteremtő 
támogatása  

18,1% 39,0% 31,4% 11,4% 100,0% 

Központilag meghatározott kvóta a 
megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatására 

17,1% 39,0% 34,3% 9,5% 100,0% 

A munkáltatók terheinek csökkentése (pl. 
járulékmentesség megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatása 
esetén) 

16,2% 47,6% 29,5% 6,7% 100,0% 

Társadalmi szintű tudatformáló programok 
indítása 

15,2% 44,8% 36,2% 3,8% 100,0% 

Tanácsadói szolgáltatások munkaadók 
számára 

12,4% 50,5% 30,5% 6,7% 100,0% 

Komplex képzési programok indítása 
megváltozott munkaképességűek számára 

11,4% 56,2% 27,6% 4,8% 100,0% 

20. táblázat: Intézkedések hozzájárulása a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához a romániai almintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

  

Az összehasonlítás érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján, 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk5 = [Nagy mértékben]*4 + [Az átlagnál jobban]*3 + [Kicsit]*2 + [Egyáltalán nem]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) egyértelműen összehasonlíthatóvá 
teszi a különbségeket. Jól látható, hogy Romániában minden tényezőről úgy gondolják, hogy azok 
kisebb mértékben segítik a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását. Ugyanakkor 
az is egyértelmű, hogy a legnagyobb különbségek a munkáltató támogatása tekintetében 
találhatóak, mind a munkáltatói terhek célzott csökkentését, mind a munkáltatók számára nyújtandó 
direkt munkahelyteremtő támogatások segítő hatását Magyarországon jelentősen nagyobb 
mértékűnek ítélik.  

 

 

4. ábra: Intézkedések hozzájárulása a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához - magyarországi és romániai 
alminta. 
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Munkáltatókat befolyásoló tényezők megítélése 
 

Magyarországi alminta 

 

A válaszadók arról is nyilatkoztak, hogy véleményük szerint a lenti táblázatban látható hat tényező 
mennyiben befolyásolja a munkáltatókat abban, hogy mozgáskorlátozott munkavállalókat 
alkalmazzanak. Egyértelműen látható, hogy az anyagi motivációt („Költséghatékony foglalkoztatás, 
állami támogatások, adó- és járulékkedvezmény”) ítélik a leginkább erős befolyással bírónak, 
ugyanakkor dobogós helyen végzett a szociális érzékenységhez kapcsolódó „Esélyegyenlőség melletti 
elkötelezettség”, illetve a munkáltatók információhiányának csökkentése („Tájékozottság a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának feltételeiről”). A munkaerő-kínálat szűkösségét, 
hiányszakmák megváltozott munkaképességűekkel történő betöltését a megkérdezettek csupán 
tizede tartotta erősen befolyásoló tényezőnek, így a lista utolsó helyére került, ugyanakkor további 
44,0% szerint, ha nem is erősen, de ez a tényező is befolyásoló hatással bír a munkavállalók számára. 
Az „egyáltalán nem befolyásolja” válaszok rendre alacsony aránya azt mutatja, hogy a válaszadók úgy 
vélekednek, hogy a potenciális munkáltatóikat gyakorlatilag minden megnevezett tényező 
befolyásolja többé-kevésbé, és ezen komplex hatások eredőjeként jöhet létre a megváltozott 
munkaképességűek alkalmazásáról való pozitív döntés, illetve a konkrét foglalkoztatás.  

 

  
erősen 

befolyásolja 
inkább 

befolyásolja 
inkább nem 
befolyásolja 

egyáltalán 
nem 

befolyásolja összesen 
Költséghatékony foglalkoztatás, állami 
támogatások, adó- és járulékkedvezmény 

33,5% 43,1% 18,6% 4,8% 100,0% 

Tájékozottság a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásának 
feltételeiről 

28,6% 44,0% 22,4% 5,0% 100,0% 

Az esélyegyenlőség melletti 
elkötelezettség 

22,2% 43,4% 29,4% 5,0% 100,0% 

Társadalmi felelősségvállalás 

20,8% 43,5% 29,9% 5,8% 100,0% 

PR, marketing érték 

18,6% 47,0% 29,8% 4,7% 100,0% 

Munkaerő-kínálat szűkössége - 
hiányszakmák betöltése 

9,4% 44,0% 32,2% 14,4% 100,0% 

21. táblázat: Munkáltatókat befolyásoló tényezők megítélése a magyarországi mintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában a felsorolt tényezők befolyásoló erejét rendre kevésbé erősnek tartják, mint a 
magyar almintában. Itt is első helyen szerepel a „Költséghatékony foglalkoztatás, állami 
támogatások, adó és járulékkedvezmény”, viszont második és harmadik helyen a munkaerő-kínálat 
szűkössége (főként a hiányszakmák tekintetében), illetve a társadalmi felelősségvállalás jelenik meg.  

Míg az „erősen befolyásolja” válaszok aránya alacsony, addig az „inkább befolyásolja” opciót 
arányaiban annál többen jelölték be – tehát az egyes tényezők befolyásoló erejét kevésbé 
determinisztikusnak tartják. A hatást azonban nem vélik gyengének: minden egyes tényező esetében 
legalább a megkérdezettek fele jelölte az „erősen befolyásolja” vagy az „inkább befolyásolja” opciót.  

 

  
erősen 

befolyásolja 
inkább 

befolyásolja 
inkább nem 
befolyásolja 

egyáltalán 
nem 

befolyásolja összesen 
Költséghatékony foglalkoztatás, állami 
támogatások, adó- és 
járulékkedvezmény 

17,1% 43,8% 28,6% 10,5% 100,0% 

Munkaerő-kínálat szűkössége - 
hiányszakmák betöltése 

11,4% 39,0% 33,3% 16,2% 100,0% 

Társadalmi felelősségvállalás 11,4% 41,9% 39,0% 7,6% 100,0% 
Tájékozottság a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásának 
feltételeiről 

6,7% 54,3% 30,5% 8,6% 100,0% 

PR, marketing érték 5,7% 51,4% 32,4% 10,5% 100,0% 

Az esélyegyenlőség melletti 
elkötelezettség 

4,8% 59,0% 25,7% 10,5% 100,0% 

22. táblázat: Munkáltatókat befolyásoló tényezők megítélése a romániai mintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

Az összehasonlítás érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján, 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk6 = [erősen befolyásolja]*4 + [inkább befolyásolja]*3 + [inkább nem befolyásolja]*2 + [egyáltalán 
nem befolyásolja]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) egyértelműen összehasonlíthatóvá 
teszi a különbségeket, és láthatóvá válik, hogy elsősorban a munkaadók állami támogatása, illetve az 
információszolgáltatás befolyását ítélik erősebbnek Magyarországon, míg Romániában – relatíve – a 
munkaerő-kínálat szűkösségének hatását gondolják erősebbnek.  

  

  Magyarország Románia Különbség 
Költséghatékony foglalkoztatás, állami támogatások, adó- és 
járulékkedvezmény 

    3,05      2,68      0,38 
  

Tájékozottság a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 
feltételeiről 

    2,96      2,59      0,37 
  

PR, marketing érték     2,80      2,52      0,27  

Az esélyegyenlőség melletti elkötelezettség     2,83      2,58      0,25  
Társadalmi felelősségvállalás     2,79      2,57      0,22  

Munkaerő-kínálat szűkössége - hiányszakmák betöltése     2,48      2,46      0,03  
23. táblázat: Munkáltatókat befolyásoló tényezők megítélésének különbségei a magyarországi és a romániai mintában. 
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Munkáltatói kockázatokat és költségeket befolyásoló tényezők megítélése 
 

 Magyarországi alminta 

 

A válaszadók arról is nyilatkoztak, hogy véleményük szerint mennyiben csökkentheti a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásából eredő munkáltatói kockázatokat és költségeket az alábbi 
táblázatban is látható hat tényező. Két tényező hatása emelkedik ki: leginkább az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadás a munkáltatók számára, illetve a rehabilitációs 
mentorok alkalmazása enyhítheti a munkáltatói kockázatokat – a megkérdezettek meglátása szerint.  

 

  

Nagy 
mértékben 

Az 
átlagnál 
jobban 

Kicsit Egyáltalán 
nem 

Összesen 
Akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadás a munkáltatók 
számára 

34,3% 43,3% 18,6% 3,8% 100,0% 

Rehabilitációs mentorok alkalmazása 
33,1% 45,3% 19,2% 2,4% 100,0% 

Rehabilitációs szakemberek bevonása a kiválasztás folyamatába 15,8% 51,9% 27,3% 5,0% 100,0% 

Előzetes munkafolyamat-specifikus felkészítések szervezése 

14,4% 51,5% 24,2% 10,0% 100,0% 

A munkák előzetes „kipróbálásának” lehetősége  

13,2% 48,4% 25,4% 13,0% 100,0% 

Specializált toborzási és kiválasztási folyamatok 8,0% 48,7% 36,9% 6,4% 100,0% 
24. táblázat: A munkáltatói kockázatokat és költségeket befolyásoló tényezők megítélése a magyarországi mintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában az első két helyen ugyanazon tényezők végeztek: akadálymentesítéssel 
kapcsolatos tanácsadás a munkáltatók számára, illetve rehabilitációs mentorok alkalmazása. A 
munkáltatói kockázatokat és költségeket befolyásoló többi tényező értékelését – elsősorban az 
„Egyáltalán nem” válaszok arányát – tekintve megállapítható, hogy a megkérdezettek jelentős 
többsége (legalább 89,5%-a) mindegyik tényezőt úgy látja, hogy az legalább kis mértékben képes, 
illetve képes volna a munkáltatói kockázatok, költségek csökkentésére.  

 

  

Nagy 
mértékben 

Az 
átlagnál 
jobban 

Kicsit Egyáltalán 
nem 

Összesen 
Akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadás a munkáltatók 
számára 

17,1% 43,8% 38,1% 1,0% 100,0% 

Rehabilitációs mentorok alkalmazása 

15,4% 36,5% 41,3% 6,7% 100,0% 

Specializált toborzási és kiválasztási folyamatok 

14,3% 34,3% 44,8% 6,7% 100,0% 

Rehabilitációs szakemberek bevonása a kiválasztás folyamatába 11,4% 37,1% 41,9% 9,5% 100,0% 

Előzetes munkafolyamat-specifikus felkészítések szervezése 10,5% 43,8% 36,2% 9,5% 100,0% 

A munkák előzetes „kipróbálásának” lehetősége  8,6% 41,0% 40,0% 10,5% 100,0% 
25. táblázat: A munkáltatói kockázatokat és költségeket befolyásoló tényezők megítélése a romániai mintában. 

 

  



30 
 
 

A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

Az összehasonlítás érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján, 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk7 = [Nagy mértékben]*4 + [Az átlagnál jobban]*3 + [Kicsit]*2 + [Egyáltalán nem]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) egyértelműen összehasonlíthatóvá 
teszi a különbségeket. Érdekes módon azt látjuk, hogy pont a mindkét országban a legjelentősebb 
befolyásoló hatással bírónak ítélt két tényező tekintetében a legnagyobbak a különbségek, azaz 
habár az „Akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadás a munkáltatók számára”, illetve a 
„Rehabilitációs mentorok alkalmazása” Romániában is kiemelkedően magas pontszámot kaptak, 
Magyarországon még inkább erősnek ítélik meg ezek (potenciális) hatását.  

 

 

5. ábra: A munkáltatói kockázatokat és költségeket befolyásoló tényezők megítélésének különbségei a magyarországi és 
a romániai almintában. 
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A befogadó munkahelyi légkört erősítő tényezők megítélése 
 

Magyarországi alminta 

 

A válaszadók az alábbi táblázatban található nyolc intézkedés tekintetében mondtak véleményt 
arról, hogy a jelzett eszközök és programok szerintük mennyire erősítik a befogadó munkahelyi 
légkört. A nyolc intézkedés mindegyike népszerűnek bizonyult. Az utolsó helyre került „Munkapróba 
lehetősége” is a megkérdezettek 66,9%-a szerint nagy mértékben vagy az átlagnál jobban járul hozzá 
a befogadó munkahelyi légkörhöz, míg a többi tényező mindegyike tekintetében legalább a 
megkérdezettek háromnegyede (74,7%) nyilatkozott így. A biztonságos, akadálymentes környezet 
kialakításán túl olyan soft jellegű tényezők esetében is jelentős volt a „Nagy mértékben” válaszok 
aránya, mint a munkahelyi mentorprogramok, illetve a beilleszkedést segítő közösségi programok 
szervezése.  

 

  

Nagy 
mértékben 

Az 
átlagnál 
jobban 

Kicsit Egyáltalán 
nem 

Összesen 

Biztonságos, akadálymentes környezet 
kialakítása 

37,0% 44,0% 15,4% 3,6% 100,0% 

Munkahelyi mentorprogramok 34,3% 40,5% 22,0% 3,2% 100,0% 
A beilleszkedést segítő közösségi programok 
szervezése 

33,4% 47,8% 16,0% 2,8% 100,0% 

Egyenlő bérezés 33,3% 44,6% 17,0% 5,1% 100,0% 

Szemléletformáló tréningek munkahelyi 
vezetőknek 

32,4% 45,6% 19,0% 3,0% 100,0% 

Szemléletformáló tréningek munkatársaknak 29,3% 46,9% 21,0% 2,8% 100,0% 

Komplex előzetes információszolgáltatás a 
munkatársak számára 

25,3% 51,8% 20,5% 2,4% 100,0% 

Munkapróba lehetősége 
22,3% 44,6% 20,9% 12,2% 100,0% 

26. táblázat: A befogadó munkahelyi légkört erősítő tényezők megítélése a magyarországi almintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai alminta tekintetében feltűnő, hogy a magyarhoz képest jelentősen kisebb a „Nagy 
mértékben” válaszok aránya. Ugyanakkor szintén első helyen végzett a biztonságos, akadálymentes 
környezet kialakításának alapkövetelménye, és szintén harmadik helyen található a beilleszkedést 
segítő közösségi programok szervezése. Érdekes kettősség mutatkozik meg abban, hogy míg a 
„Komplex előzetes információszolgáltatás a munkatársak számára” tevékenység a megkérdezettek 
17,1%-a szerint nagymértékben erősítené a befogadó munkahelyi légkört, addig a „Szemléletformáló 
tréningek munkatársaknak” esetében ezen arány mindössze 8,6% volt.  

 

  

Nagy 
mértékben 

Az 
átlagnál 
jobban 

Kicsit Egyáltalán 
nem 

Összesen 

Biztonságos, akadálymentes környezet 
kialakítása 

19,0% 33,3% 37,1% 10,5% 100,0% 

Komplex előzetes információszolgáltatás a 
munkatársak számára 

17,1% 40,0% 33,3% 9,5% 100,0% 

A beilleszkedést segítő közösségi programok 
szervezése 

17,1% 39,0% 39,0% 4,8% 100,0% 

Munkahelyi mentorprogramok 

12,4% 42,9% 35,2% 9,5% 100,0% 

Munkapróba lehetősége 12,4% 39,0% 39,0% 9,5% 100,0% 

Egyenlő bérezés 11,7% 44,7% 32,0% 11,7% 100,0% 

Szemléletformáló tréningek munkahelyi 
vezetőknek 

10,5% 41,9% 36,2% 11,4% 100,0% 

Szemléletformáló tréningek munkatársaknak 8,6% 46,7% 36,2% 8,6% 100,0% 
27. táblázat: A befogadó munkahelyi légkört erősítő tényezők megítélése a romániai almintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

Mint fentebb láthattuk, mind Magyarországon, mind Romániában dobogós helyre került a 
„Biztonságos, akadálymentes környezet kialakítása”, illetve „A beilleszkedést segítő közösségi 
programok szervezése”. A további összehasonlíthatóság érdekében egy komparatív mutatót 
alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján (amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott 
választ adók arányával helyettesítendő): 

Mk8 = [Nagy mértékben]*4 + [Az átlagnál jobban]*3 + [Kicsit]*2 + [Egyáltalán nem]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) leginkább a munkahelyi vezetőknek 
tartandó szemléletformáló tréningek, illetve a biztonságos, akadálymentes környezet kialakítása, 
illetve az egyenlő bérezés tekintetében mutat jelentős (legalább 0,5-ös mértékű) különbséget. Tehát 
Magyarországhoz képest Romániában ezektől – relatíve – jelentősen kisebb mértékben várják a 
befogadó munkahelyi légkör kialakulását.  

 

 

6. ábra: A befogadó munkahelyi légkört erősítő tényezők megítélésének különbségei a magyarországi és a romániai 
almintában. 
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A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásával kapcsolatos attitűdök  

 

Magyarországi alminta 

 

A válaszadók négy fokozatból álló skálán jelezhették, hogy mennyire értenek egyet a 
mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásával kapcsolatban előre definiált, az alábbi táblázatban 
olvasható hét megállapítással. A három állítás, amely a legnagyobb egyetértést produkálta, három 
eltérő dimenzióba enged bepillantást: tudás, kockázatvállalás, tőke. Egyrészt a vállalkozóvá váláshoz 
kiemelt fontosságúnak ítélik a mozgáskorlátozottak vállalkozási ismereteinek bővítését, ugyanakkor 
a hátráltató tényezők tekintetében a realitások talaján mozognak: a biztos járadékot kevesen 
mernék feláldozni, továbbá sokaknak nincs elég tőkéje egy vállalkozás indításához, márpedig – vélik 
a válaszadók – a mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válása jelentős részben anyagi források kérdése. 

 

  

Teljesen 
egyetért 

Inkább 
egyetért 

Inkább 
nem 
ért 

egyet 

Egyáltalán 
nem ért 

egyet 

Összesen 

Kiemelt fontosságú a mozgáskorlátozottak vállalkozási 
ismereteinek bővítése 

43,8% 39,4% 15,4% 1,4% 100,0% 

A biztos járadékot kevesen áldoznák fel a vállalkozással 
megkereshető nagyobb, de kockázatos jövedelemért 

39,5% 38,3% 18,4% 3,8% 100,0% 

A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válása elsődlegesen anyagi 
források kérdése 

39,4% 44,4% 14,8% 1,4% 100,0% 

A jelenlegi gazdasági/társadalmi környezetben kevés esélye van 
egy mozgáskorlátozottnak sikeres vállalkozóvá válni 

28,6% 37,8% 23,6% 10,0% 100,0% 

A vállalkozóvá válás kiszolgáltatottá teszi az embert 21,4% 37,1% 25,1% 16,4% 100,0% 
Az önfoglalkoztatóvá válás egyre népszerűbb a 
mozgáskorlátozottak körében 

18,6% 33,5% 32,3% 15,6% 100,0% 

A jelenlegi vállalkozóvá válást támogató programok 
megfelelőek 

17,6% 39,6% 32,9% 9,9% 100,0% 

28. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásával kapcsolatos állításokkal való egyetértés a magyarországi 
almintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában a Magyarországon is beazonosított tényezők kerültek dobogós helyre. 
Leginkább azzal értettek egyet a megkérdezettek, hogy kiemelt fontosságú a mozgáskorlátozottak 
vállalkozási ismereteinek bővítése, majd ezt követte azon megállapítás, hogy a mozgáskorlátozottak 
vállalkozóvá válása elsődlegesen megfelelő anyagi helyzet, rendelkezésre álló tőke kérdése. Míg a 
magyar almintában második, itt harmadik helyre került azon állásfoglalás, hogy a biztos járadékot 
kevesen áldoznák fel egy várhatóan nagyobb, ugyanakkor kockázatos jövedelemért. 

 

  

Teljesen 
egyetért 

Inkább 
egyetért 

Inkább 
nem 
ért 

egyet 

Egyáltalán 
nem ért 

egyet 

Összesen 

Kiemelt fontosságú a mozgáskorlátozottak vállalkozási 
ismereteinek bővítése 

28,8% 41,3% 25,0% 4,8% 100,0% 

A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válása elsődlegesen anyagi 
források kérdése 

26,7% 42,9% 23,8% 6,7% 100,0% 

A biztos járadékot kevesen áldoznák fel a vállalkozással 
megkereshető nagyobb, de kockázatos jövedelemért 

23,8% 41,0% 31,4% 3,8% 100,0% 

A jelenlegi vállalkozóvá válást támogató programok 
megfelelőek 

14,4% 36,5% 44,2% 4,8% 100,0% 

A vállalkozóvá válás kiszolgáltatottá teszi az embert 11,4% 34,3% 39,0% 15,2% 100,0% 

Az önfoglalkoztatóvá válás egyre népszerűbb a 
mozgáskorlátozottak körében 

11,4% 38,1% 42,9% 7,6% 100,0% 

A jelenlegi gazdasági/társadalmi környezetben kevés esélye van 
egy mozgáskorlátozottnak sikeres vállalkozóvá válni 

8,6% 41,9% 39,0% 10,5% 100,0% 

29. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásával kapcsolatos állításokkal való egyetértés a romániai 
almintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

Bár a romániai és a magyar alminta első három helyezettje megegyezik, jelentős különbségeket is 
tapasztalhatunk. Amennyiben a sorrendiséget tekintjük, kiemelhetjük, hogy a romániai almintában – 
a „Teljesen egyetért” – válaszok arányát tekintve utolsó helyre került, hogy „A jelenlegi 
gazdasági/társadalmi környezetben kevés esélye van egy mozgáskorlátozottnak sikeres vállalkozóvá 
válni”, míg a magyarországi almintában a negyedik helyen végzett. Ez arra enged következtetni, hogy 
a romániai megkérdezettek körében egyértelműen kevéssé van jelen egyfajta általános, a külső 
tényezők vélt konstellációjából következő „nekik úgysem sikerülhet” érzés. A további 
összehasonlíthatóság érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk9 = [Nagy mértékben]*4 + [Az átlagnál jobban]*3 + [Kicsit]*2 + [Egyáltalán nem]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) mértéke szintén a sikeres vállalkozóvá 
válás alacsony esélyeinek eltérő értékelését emeli ki, rámutatva, hogy más területen is jelentős 
véleménybeli különbségek találhatóak.  

  Magyarország Románia Különbség 

A jelenlegi gazdasági/társadalmi környezetben kevés esélye van 
egy mozgáskorlátozottnak sikeres vállalkozóvá válni 2,85 2,49 0,36 
A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válása elsődlegesen anyagi 
források kérdése 3,22 2,90 0,32 

Kiemelt fontosságú a mozgáskorlátozottak vállalkozási 
ismereteinek bővítése 3,26 2,94 0,31 

A biztos járadékot kevesen áldoznák fel a vállalkozással 
megkereshető nagyobb, de kockázatos jövedelemért 3,13 2,85 0,29 
A vállalkozóvá válás kiszolgáltatottá teszi az embert 2,63 2,42 0,22 
A jelenlegi vállalkozóvá válást támogató programok megfelelőek 2,65 2,61 0,04 
Az önfoglalkoztatóvá válás egyre népszerűbb a 
mozgáskorlátozottak körében 2,55 2,53 0,02 

30. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásával kapcsolatos állításokkal való egyetértés különbségei a 
magyarországi és a romániai almintában. 
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A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását hátráltató tényezők megítélése  
  

Magyarországi alminta 

A kérdőív következő egysége arra kérdezett rá, hogy a válaszadó szerint az alábbi táblázatban 
feltüntetett kilenc tényező mennyire jelent hátrányt a mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válása 
tekintetében. A kockázatvállalástól való félelmet három egyéb tényező is megelőzi a listán: az egyes 
helyek fizikai megközelíthetősége (megközelíthetetlensége), a saját tőke hiánya, illetve az üzleti 
kapcsolatok hiánya.  

 

  

Nagy 
mértékben 

hátrányt 
jelent 

Az 
átlagnál 
jobban 

hátrányt 
jelent 

Kicsit 
hátrányt 

jelent 

Egyáltalán 
nem 

jelent 
hátrányt 

Összesen 

Egyes helyek fizikai megközelítése 

45,0% 36,8% 16,0% 2,1% 100,0% 

Saját tőke hiánya 

42,8% 35,8% 18,1% 3,3% 100,0% 

Üzleti kapcsolatok hiánya 

39,5% 38,9% 18,5% 3,1% 100,0% 

Kockázatvállalástól való félelem 

39,0% 38,4% 19,5% 3,0% 100,0% 

Hiányos marketing ismeretek 

34,7% 42,2% 20,2% 2,9% 100,0% 

A szakképzettség hiánya 

33,0% 40,8% 22,7% 3,4% 100,0% 

Jelenlegi gazdasági környezet 

28,0% 46,5% 20,4% 5,1% 100,0% 

A törvényi előírásoknak való megfelelés 

20,5% 44,1% 25,9% 9,5% 100,0% 

Munkaerőhiány 

21,4% 39,8% 23,0% 15,8% 100,0% 

31. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását hátráltató tényezők megítélése a magyarországi almintában.  
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában erős hangsúlyt kap a kockázatvállalástól való félelem. A megkérdezettek 
18,1%-a szerint ez nagymértékben hátrányt jelent, míg további 41,0% szerint az átlagosnál nagyobb 
hátrányt jelent. A saját tőke hiánya, illetve az egyes helyek alkalmasint akadályba ütköző 
megközelítése – akárcsak a magyarországi almintában – szintén az első három leginkább hátrányt 
jelentő tényező közé sorolódott.  

 

  

Nagy 
mértékben 

hátrányt 
jelent 

Az 
átlagnál 
jobban 

hátrányt 
jelent 

Kicsit 
hátrányt 

jelent 

Egyáltalán 
nem 

jelent 
hátrányt 

Összesen 

Saját tőke hiánya 22,8% 28,7% 42,6% 5,9% 100,0% 

Kockázatvállalástól való félelem 18,1% 41,0% 35,2% 5,7% 100,0% 
Egyes helyek fizikai 
megközelítése 

16,5% 37,9% 35,9% 9,7% 100,0% 

A szakképzettség hiánya 15,4% 43,3% 28,8% 12,5% 100,0% 

Hiányos marketing ismeretek 15,2% 44,8% 29,5% 10,5% 100,0% 

Üzleti kapcsolatok hiánya 13,5% 36,5% 37,5% 12,5% 100,0% 

A törvényi előírásoknak való 
megfelelés 

13,3% 42,9% 38,1% 5,7% 100,0% 

Munkaerőhiány 7,8% 38,2% 38,2% 15,7% 100,0% 

Jelenlegi gazdasági környezet 5,7% 47,6% 31,4% 15,2% 100,0% 
32. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását hátráltató tényezők megítélése a romániai almintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

Az összehasonlíthatóság érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk10 = [Nagy mértékben]*4 + [Az átlagnál jobban]*3 + [Kicsit]*2 + [Egyáltalán nem]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) jelentős eltéréseket mutat a tényezők 
többsége esetében. Elsősorban a szakképzettség, illetve a marketing ismeretek hiányát, továbbá az 
egyes helyek fizikai megközelítését gondolják Magyarországon a vállalkozóvá válást (relatíve) 
komolyabban akadályozó tényezőnek, de a saját tőke hiányát, illetve a kockázatvállalástól való 
félelmet is jelentősebb hátráltató faktornak érzékelik a magyarországi válaszadók.  

 

  Magyarország Románia Különbség 

A szakképzettség hiánya 

3,03 2,38 0,65 

Hiányos marketing ismeretek 

3,09 2,44 0,65 

Egyes helyek fizikai megközelítése 

3,25 2,61 0,64 

Saját tőke hiánya 

3,18 2,68 0,50 

Kockázatvállalástól való félelem 

3,13 2,65 0,49 

Üzleti kapcsolatok hiánya 

3,15 2,71 0,43 

Jelenlegi gazdasági környezet 

2,97 2,64 0,34 

Munkaerőhiány 

2,67 2,51 0,16 

A törvényi előírásoknak való megfelelés 

2,76 2,62 0,14 

33. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását hátráltató tényezők megítélésének különbségei a 
magyarországi és a romániai almintában. 
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A vállalkozást alapító mozgáskorlátozottak vélt motivációi  

 

Magyarországi alminta 

 

A kutatás során a válaszadók arról is véleményt nyilvánítottak, hogy véleményük szerint, milyen 
tényezők milyen mértékben motiválják azokat a mozgáskorlátozottakat, akik vállalkozást alapítanak. 
A fenti táblázatban található hat tényező értékelése alapján kapott eredmények azt mutatják, hogy 
mindegyik tényező fontosnak bizonyul (a „Nem fontos” válaszok aránya egyik esetében sem haladja 
meg az 1,8%-ot), leginkább pedig a munkaerőpiaci helyzet (a munkaerőpiacról történő kiszorulás 
vagy az alacsony munkaerőpiaci státuszból fakadó elégtelen mértékű bérek), illetve a függetlenség, 
önállóvá válás igénye jelentkezik fontosnak ítélt tényezőként.  

 

  
Nagyon 
fontos 

Fontos Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos Összesen 

Elégedetlenség a foglalkoztatotti bérekkel 
51,7% 34,4% 12,7% 1,2% 100,0% 

A függetlenség biztosítása 
46,6% 39,7% 12,6% 1,2% 100,0% 

A munkaerőpiacról kiszorulás 43,7% 41,3% 13,6% 1,4% 100,0% 

Önfenntartás/önsegélyezés 
37,3% 53,3% 7,6% 1,8% 100,0% 

Támogatási lehetőségek megragadása 
35,9% 54,3% 9,0% 0,8% 100,0% 

Üzleti alapú tevékenység végzése 35,6% 48,4% 15,0% 1,0% 100,0% 
34. táblázat: A vállalkozást alapító mozgáskorlátozottak vélt motivációinak megítélése a magyarországi almintában.  
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában – a magyar almintához hasonlóan – a foglalkoztatotti bérekkel való 
elégedetlenség esetében kimagasló a „Nagyon fontos” válaszok aránya. A többi tényező esetében 
nagyon hasonló, jelentős statisztikai különbségeket nem mutató a megkérdezettek véleménye.  

 

  
Nagyon 
fontos 

Fontos Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos Összesen 

Elégedetlenség a foglalkoztatotti bérekkel 25,7% 38,1% 30,5% 5,7% 100,0% 

Önfenntartás/önsegélyezés 19,2% 46,2% 33,7% 1,0% 100,0% 

Támogatási lehetőségek megragadása 19,0% 49,5% 27,6% 3,8% 100,0% 

A munkaerőpiacról kiszorulás 19,0% 42,9% 32,4% 5,7% 100,0% 

A függetlenség biztosítása 18,1% 44,8% 34,3% 2,9% 100,0% 

Üzleti alapú tevékenység végzése 17,3% 49,0% 30,8% 2,9% 100,0% 
35. táblázat: A vállalkozást alapító mozgáskorlátozottak vélt motivációinak megítélése a romániai almintában. 

 

A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

A két almintát összehasonlítva a már korábban látott mintázat rajzolódik ki: Magyarországon rendre 
nagyobb a komparatív mutató értéke, ugyanakkor ezen differencia mértékét tekintve különbségek 
detektálhatóak. „A függetlenség biztosítása”, az „Elégedetlenség a foglalkoztatotti bérekkel”, illetve 
„A munkaerőpiacról kiszorulás” esetében is igen szignifikáns, 0,5 pontot meghaladó különbségeket 
tapasztalunk, ami azt mutatja, hogy ezen tényezőket a magyarországi kitöltők jelentős mértékben 
fontosabbnak ítélték, mint a romániai válaszadók.  

 

  Magyarország Románia Különbség 

A függetlenség biztosítása 
3,32 2,78 

0,53 
Elégedetlenség a 
foglalkoztatotti bérekkel 

3,37 2,84 
0,53 

A munkaerőpiacról kiszorulás 3,27 2,75 0,52 

Önfenntartás/önsegélyezés 
3,26 2,84 

0,42 
Támogatási lehetőségek 
megragadása 

3,25 2,84 
0,42 

Üzleti alapú tevékenység 
végzése 

3,19 2,81 
0,38 

36. táblázat: A vállalkozást alapító mozgáskorlátozottak vélt motivációi megítélésének különbségei a magyarországi és a 
romániai almintában. 
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A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását támogató eszközök és 
programok fontosságának megítélése 
 

Magyarországi alminta 

 

A megkérdezettek arról is nyilatkoztak, hogy mennyire tartanak fontosnak bizonyos, az alábbi 
táblázatban is felsorolt eszközöket/programokat a mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válása 
esetében. A magyarországi mintában mindegyik beavatkozást igen fontosnak ítéltek meg, 
olyannyira, hogy nyolc tényező közül hét esetében volt legalább 49,6% a „Nagyon fontos” válaszok 
aránya, illetve legfeljebb mindössze 1,2% a „Nem fontos” opciót jelölők aránya.  

 

  
Nagyon 
fontos 

Fontos Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos 

Összesen 

Pályázati források 
bevonása 

60,2% 29,4% 9,3% 1,2% 100,0% 

Vissza nem térítendő 
vállalkozásindítási 
támogatás 

56,0% 36,4% 7,2% 0,4% 100,0% 

Új piacokhoz történő 
hozzáférési lehetőségek 
bővítése 

54,6% 33,1% 11,0% 1,2% 100,0% 

Vállakozás-fejlesztési 
szolgáltatások 

53,7% 36,8% 8,9% 0,6% 100,0% 

Külső pénzügyi 
finanszírozási lehetőségek 

53,5% 35,3% 10,4% 0,8% 100,0% 

Vállalkozói ismeretek 
bővítése (pl. OKJ-s 
képzések) 

49,6% 40,2% 10,2% 0,0% 100,0% 

Üzleti kapcsolatrendszer 
erősítése 

49,6% 39,4% 9,8% 1,2% 100,0% 

Vállalkozói mentorálás 40,7% 36,0% 16,1% 7,1% 100,0% 
37. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását támogató eszközök és programok fontosságának megítélése a 

magyarországi almintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában szintén rendre kifejezetten alacsony a „Nem fontos” válaszok aránya, nyolc 
tényezők közül hét esetében legfeljebb 3,8% alatti. A „Nagyon fontos” opciót jelölők aránya az alábbi 
három esetben haladták meg a 25%-ot: „Pályázati források bevonása”, „Új piacokhoz történő 
hozzáférési lehetőségek bővítése”, illetve „Vissza nem térítendő vállalkozásindítási támogatás”. A 
vállalkozói mentorálás egyértelműen az utolsó helyre sorolódott, a többi eszköz/program esetében a 
„Nagyon fontos” és a „Fontos” válaszok együttes aránya 62,5% és 69,5% közötti, azaz ebben a 
tekintetben csupán kismértékű különbségek tapasztalhatóak.  

 

  
Nagyon 
fontos 

Fontos Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos 

Összesen 

Pályázati források 
bevonása 

28,8% 33,7% 34,6% 2,9% 100,0% 

Új piacokhoz történő 
hozzáférési lehetőségek 
bővítése 

28,6% 34,3% 36,2% 1,0% 100,0% 

Vissza nem térítendő 
vállalkozásindítási 
támogatás 

26,7% 41,9% 29,5% 1,9% 100,0% 

Üzleti kapcsolatrendszer 
erősítése 

22,9% 41,9% 34,3% 1,0% 100,0% 

Vállalkozói ismeretek 
bővítése (pl. OKJ-s 
képzések) 

21,9% 47,6% 30,5% 0,0% 100,0% 

Vállakozás-fejlesztési 
szolgáltatások 

21,9% 42,9% 31,4% 3,8% 100,0% 

Külső pénzügyi 
finanszírozási lehetőségek 

21,4% 45,6% 31,1% 1,9% 100,0% 

Vállalkozói mentorálás 20,2% 32,7% 39,4% 7,7% 100,0% 
38. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását támogató eszközök és programok fontosságának megítélése a 

romániai almintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

Az összehasonlíthatóság érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk11 = [Nagyon fontos]*4 + [Fontos]*3 + [Kevésbé fontos]*2 + [Nem fontos]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) jelentős eltéréseket mutat a tényezők 
többsége esetében, annak ellenére, hogy az egyes almintákon belül a nyolc tényező közül hét 
esetében nem voltak tapasztalhatóak kimagaslóan nagy különbségek. Jól látható, hogy a romániai 
almintához képest Magyarországon jelentősen fontosabbnak ítélik a jelzett tényezőket; a 
„Vállakozás-fejlesztési szolgáltatások”, illetve a „Pályázati források bevonása” tekintetében 
mutatható ki a legszignifikánsabb mértékű különbség.  

 

  Magyarország Románia Különbség 

Vállakozás-fejlesztési szolgáltatások 
3,44 2,83 0,61 

Pályázati források bevonása 

3,48 2,88 0,60 

Külső pénzügyi finanszírozási lehetőségek 

3,42 2,86 0,55 

Vissza nem térítendő vállalkozásindítási 
támogatás 

3,48 2,93 0,55 

Új piacokhoz történő hozzáférési lehetőségek 
bővítése 

3,41 2,90 0,51 

Üzleti kapcsolatrendszer erősítése 

3,37 2,87 0,51 

Vállalkozói ismeretek bővítése (pl. OKJ-s 
képzések) 

3,39 2,91 0,48 

Vállalkozói mentorálás 3,10 2,65 0,45 
39. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását támogató eszközök és programok fontossága megítélésének 

különbségei a romániai és a magyarországi almintában. 
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A vállalkozások sikeres működéséhez szükséges tényezők megítélése 
 

Magyarországi alminta 

 

A válaszadók azt is megjelölhették, hogy véleményük szerint egy vállalkozás sikeres működéséhez 
milyen tényezők szükségesek, fontosak. Ismét azt látjuk, hogy az értékelés alapját képező hét 
tényező mindegyike esetében elenyésző a „Nem fontos” válaszok aránya (legfeljebb 1,0%), és 
legalább 49,8% a „Nagyon fontos” válaszok mértéke. A „Fontos” és „Nagyon fontos” válaszok 
együttes aránya minden tényező esetében elérte a 91,7 százalékot. Ez alapját tehát mindegyik 
tényezőt alapvetően fontosnak tartották a magyarországi válaszadók. A „Nagyon fontos” válaszok 
aránya alapján elmondható, hogy a legszükségesebbnek ítélt három tényező a „Szakértelem”, a 
„Pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés”, illetve a „Stratégiai gondolkodás, hosszú távú tervezés”. 

 

  
Nagyon 
fontos 

Fontos Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos 

Összesen 

Szakértelem 
62,5% 29,5% 7,5% 0,4% 100,0% 

Pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés 
61,2% 32,1% 6,4% 0,2% 100,0% 

Stratégiai gondolkodás, hosszú távú tervezés 60,0% 31,9% 7,4% 0,6% 100,0% 

Megfelelő termék/szolgáltatás ár 56,3% 35,9% 7,1% 0,8% 100,0% 

Jó minőségű termék/szolgáltatás 55,6% 37,2% 6,4% 0,8% 100,0% 

Vállalkozási ismeretek/képesség 50,8% 43,8% 5,0% 0,4% 100,0% 

Helyi viszonyok ismerete 49,8% 41,9% 7,3% 1,0% 100,0% 
40. táblázat: A vállalkozások sikeres működéséhez szükséges tényezők megítélése a magyarországi almintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában a Magyarországon tapasztalthoz képest jelentősen kisebb a „Nagyon fontos” 
és a „Fontos” válaszok együttes aránya: 59,0% és 71,8% között ingadozik. A „Nagyon fontos” 
válaszok aránya alapján elmondható, hogy a legszükségesebbnek ítélt három tényező a „Vállalkozási 
ismeretek/képesség”, a „Pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés”, illetve a „Szakértelem”. 

 

  
Nagyon 
fontos 

Fontos Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos 

Összesen 

Vállalkozási ismeretek/képesség 35,2% 32,4% 30,5% 1,9% 100,0% 

Pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés 
31,4% 34,3% 30,5% 3,8% 100,0% 

Szakértelem 
30,1% 41,7% 25,2% 2,9% 100,0% 

Jó minőségű termék/szolgáltatás 27,9% 39,4% 29,8% 2,9% 100,0% 

Stratégiai gondolkodás, hosszú távú tervezés 
26,9% 33,7% 34,6% 4,8% 100,0% 

Megfelelő termék/szolgáltatás ár 
24,8% 41,9% 33,3% 0,0% 100,0% 

Helyi viszonyok ismerete 22,9% 36,2% 36,2% 4,8% 100,0% 
41. táblázat: A vállalkozások sikeres működéséhez szükséges tényezők megítélése a romániai almintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

Az összehasonlíthatóság érdekében egy komparatív mutatót alkottunk, az alábbi kalkuláció alapján, 
(amelyben a szögletes zárójellel határolt együttható az adott választ adók arányával 
helyettesítendő): 

Mk12 = [Nagyon fontos]*4 + [Fontos]*3 + [Kevésbé fontos]*2 + [Nem fontos]*1 

Az így kapott mutató (melynek értéke 1 és 4 között mozoghat) jelentős eltéréseket mutat a két 
alminta között a vizsgált tényezők mindegyikének tekintetében. Érdekes módon a magyar 
almintában utolsó helyre került tényező esetében is magasabb értéket vesz fel a mutató, mint a 
romániai alminta leginkább fontosnak tartott tényezője esetében. A sorrendiség tekintetében kirívó 
a „Vállalkozási ismeretek/képesség” helyzete, amely Magyarországon utolsó előtti, Romániában az 
első helyre került.  

 

  Magyarország Románia Különbség 
Stratégiai gondolkodás, hosszú távú 
tervezés 

3,51 2,83 0,69 

Helyi viszonyok ismerete 
3,41 2,77 0,63 

Pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés 
3,54 2,93 0,61 

Megfelelő termék/szolgáltatás ár 
3,48 2,91 0,56 

Jó minőségű termék/szolgáltatás 3,48 2,92 0,55 

Szakértelem 3,54 2,99 0,55 

Vállalkozási ismeretek/képesség 3,45 3,01 0,44 
42. táblázat: A vállalkozások sikeres működéséhez szükséges tényezők megítélésének különbségei a romániai és a 

magyarországi almintában. 

  



48 
 
 

A mozgáskorlátozottakra jellemző tulajdonságok azonosítása  
 

Magyarországi alminta 

 

A válaszadók arról is nyilatkoztak, hogy szerintük a mozgáskorlátozottakra általánosságban milyen 
mértékben jellemzőek bizonyos, az alábbi ábrán is feltüntetett tulajdonságok. Az értékelést egy 0-tól 
10-ig terjedő skálán végezték, ahol a 0 azt jelentette, hogy az adott tulajdonság egyáltalán nem 
jellemző, a 10-es pedig azt, hogy teljes mértékben jellemző rájuk. Az eredmények alapján a három 
leginkább jellemzőnek vélt tulajdonság a segítőkészség, a tolerancia, illetve az összetartozás. 
Beszédes a négy legkevésbé jellemzőnek gondolt tényező (kezdeményező, versenyszellemű, 
független, önálló), amely jelzi, hogy a vállalkozók gyakori attribútumaként szereplő tulajdonságokat a 
mozgáskorlátozottak csupán közepes mértékben hordozzák (ezek az 1-től 10-ig terjedő skálán 
átlagosan 5,51 és 5,59 közötti pontszámot kaptak). Az, hogy ezen tényezők esetében is eléri az átlag 
és a medián is az 5-ös értéket, azt mutatja, hogy ezek is jelen vannak a célcsoportban (mégpedig 
nem jelentéktelen mértékben), így ezekre is lehet építeni.  

 

 

7. ábra: Egyes tulajdonságok jellemzőségének mértéke a mozgáskorlátozottak tekintetében a magyarországi almintában. 
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Romániai alminta 

 

A romániai almintában szintén azt látjuk, hogy az összetartozás, segítőkészség, illetve tolerancia a 
legjellemzőbb tulajdonságok, de a mediánértékek arra mutatnak rá, hogy a minta több, mint a fele 
szerint a sikerorientáltság és a versenyszellem is inkább jellemző a mozgáskorlátozottakra (tehát 
legalább 6-os értéket kapott, az 1-től 10-ig terjedő skálán). Az önállóság, függetlenség, határozottság 
szintje tekintetében (medián: 5,00; átlag: 5,21-5,30) elmondható, hogy azok nem kirívóan 
alacsonyak, inkább átlagos mértékűek, így – bár a többi tulajdonsághoz képest kevéssé bizonyultak 
jellemzőnek – lehet ezek meglétére is alapozni.  

 

 

8. ábra: Egyes tulajdonságok jellemzőségének mértéke a mozgáskorlátozottak tekintetében a romániai almintában. 
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A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása 

 

A magyarországi és a romániai alminta összehasonlítása jó mutatja, hogy míg Magyarországon 
Romániához képest a határozottságot, segítőkészséget, függetlenséget, illetve önállóságot inkább 
jellemzőnek ítélték, addig Romániában magasabb átlagpontszámot kapott a versenyszellemű, a 
sikerorientált, illetve a magabiztos tulajdonságok mindegyike.  

 

 

9. ábra: Egyes tulajdonságok jellemzőségének átlagos mértéke a mozgáskorlátozottak tekintetében a romániai és a 
magyar almintában. 
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Interjúk elemzése 

Mozgáskorlátozottak és munkavállalás 
 

A mozgáskorlátozottak munkavállalási igényével kapcsolatban abban megegyeznek a 
megkérdezettek, hogy jellemzően erős az igény a munkavállalásra. Ennek egyik főbb motivációjaként 
jelenik meg a bevételek alacsony szintje, amely nem teszi lehetővé a vágyott szintű életvitelt.  

„Én azt gondolom, hogy az igény erős, hiszen mint fogyatékkal élők a rokkantsági járadék vagy rokkantsági 
ellátás nagyon alacsony összegű.” 

3. számú interjú 

 
„Véleményem szerint a mozgáskorlátozottak ugyanúgy teljes életet szeretnének élni, mint egészséges társaik, 
mindenféleképpen afelé kellene gondolkozni, hogy tehát az igényeik afelé alakulnak, hogy munkát tudjanak 
vállalni, főleg azért nekik is megvannak az álmaik, vágyaik, hogy miket szeretnének elérni és azt egy segéllyel, 
egy nyugdíj jellegű bevétellel nem igazán fogja tudni megteremteni.” 

7. számú interjú 

 

További motivációként merül fel az önállóság, tettvágy, hogy a mozgáskorlátozott személy is teljes 
értékű, hasznos embernek érezhesse magát, nem csupán másodszintű állampolgárnak. Ezt egészíti 
ki a családról való leválás, önállósodás igénye.  

„Szerintem erős az igény a munkavállalásra, tehát szeretnének sokan dolgozni, főleg azért, mert hasznosnak 
kell érezni magát az ember, hogy mondjuk, egy normális életet tudjon élni, ehhez mindenképpen szükség van 
arra, hogy hogy dolgozzon vagy valami aktív részese legyen a társadalomnak, úgyhogy erős az igény a 
munkavállalásra” 

11. számú interjú 

 
„A fiatalok körében a munkavállalás, mint olyan szülőkről való leválás az önálló életkezdés egy jelentős záloga." 

3. számú interjú 

 
„És én otthon […] beszűkültem, hogy nem voltam emberek között.” 

8. számú interjú 
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A családról való leválás mozzanata azért is kiemelten fontos, mert a család is lehet a munkavállalás 
korlátja, hiszen a megváltozott munkaképességű személyt gyakran túlságosan féltik és óvják, ezzel – 
akaratlanul is – gátolva társadalmi integrációjukat. Vagy éppenséggel a családban betöltött 
kulcsszerep lehet a munkavállalás gátja.  

„Másrészt a családok óvó-védő funkciója is hozzásegíti ahhoz, hogy ha ő munkát is vállalna esetleg, akkor 
szülők visszatartják, féltik.”  

3. számú interjú 

 
 „Az a családi háló, amihez tartozik, az új feladatokkal ruházza fel, ezek az emberek, a családi munkabeosztáson 
belül, arányon felül nagyobb munkafeladatokat vállalnak. […] utána ez az elhelyezkedésüket rendkívül rontja, 
mert ha otthon tudom maradni az unokával és a gyerekkel és satöbbi, akkor a családon belüli szerepköre 
megerősödik és ez jelentősen biztonságot ad számára, nehezen lehet utána ebből a pozícióból kimozdítani.” 

2. számú interjú 

 

Természetesen a munkavállalási igények, preferenciák is változhatnak idővel. Egyrészt a 
fiatalabbakban erősebb a vágy, ambíció magasabb jövedelem szerzésére, míg az idősebb korosztály 
számára a biztos bevétel képvisel nagyobb értéket. Másrészt az is előfordul, hogy a munkahelyen 
szerzett esetleges kellemetlen tapasztalatoknak köszönhetően csökken a munkavállalási igény 
erőssége.  

„Hogyha 50-55 évnél fiatalabbakról beszélünk, akkor erőteljesebb ez az igény. Ha fölötte viszont, főleg akkor, 
hogyha ez a mozgáskorlátozottság ez balesetből vagy egyéb okokból úgy alakul ki, […] és az illetőnek van 
komplexe, tehát megkapja azt az orvosi felülvizsgálatra azt, aminek következtésben pénzügyi támogatásban 
részesül, akkor ez a motiváció meredeken visszaesik. Ugyanis onnantól kezdve erőssebbé válik az, hogy a 
megítélt pénzbeli juttatást nem akarja elveszíteni, kockáztatni.” 

2. számú interjú 

 
„Szerintem általában sokan vannak úgy vele, hogy amikor megkapják az első buktatókat, akkor van, hogy 
hagyják is a viharba az egészet.”  

11. számú interjú 

 
„[A mozgáskorlátozott] amúgy is sokkal érzékenyebb, sérülékenyebb, tehát ha nem sikerül neki az első ilyen 
próbálkozás, akkor őt tartósan elveszítjük a munkaerőpiacról.” 

2. számú interjú 

 
„Ami a munkaerőpiacon feltétlenül fontos [az] a kiszámíthatóság, hogy ő mindig 8 órára jelenjen meg ilyen 
alkalmas öltözetben, ápolt külalakkal. Hát az idő múlásával […] erre a szintre való visszatérés is okoz 
problémákat.” 

2. számú interjú 
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Az állam szerepét tekintve egyfajta kettősséget látunk. Egyrészt a 2010-es évek elejének változásai 
következtében egyre több mozgáskorlátozott terelődött a munkaerőpiac felé, másrészt bizonyos 
intézkedések éppen korlátozhatják a nyílt munkaerőpiacra kerülést.  

„Azért megvan a hogy is mondjam az állam részéről az a hajlandóság, hogy próbálja igenis a mozgássérülteket, 
meg hát egyáltalán a megváltozott munkaképességűeket a munka világába visszahozni, mert tulajdonképpen 
ez ’12-ben elég keményen beindult ez a dolog.” 

6. számú interjú 

 
„Ugye nagyon rossz a magyar törvényi szabályozás, mert az emellett a pénzügyi juttatás melletti 
munkavállalást az egy felsőplatformmal lefojtja, magyarul tulajdonképpen az ezen túl megszerezhető 
munkajövedelemnek a megszerezhető értéke maximalizálva van. Ez arra kényszeríti őket, hogy valamilyen 
alternatív foglalkoztatási elhelyezkedési formákat válasszanak, ami dominál, találni saját magunknak. De 
ugyanakkor szomorú a kép, mert nagyon alacsony szinten vannak ezek a pénzügyi juttattatások, alacsonyan 
van a jogszabályból meghatározott jövedelem maximumértéke is. Úgyhogy kialakult a körükbe az elmúlt 
években egy úgynevezett foglalkoztatási szegénység a mozgáskorlátozottság körében, dolgoznak, de a 
megszerezhető jövedelem és a kapott pénzbeli juttatás együttesen sem olyan mértékű jövedelmet biztosít 
számukra, ami tisztességes megélhetéshez elegendő lenne.” 

2. számú interjú 

 

A munkaerőpiaci lehetőségek tekintetében alapvetően a keresleti oldal jelentette opciók mennyiségi 
és minőségi dimenziók mentén történő megítélését is elvégezték az interjú alanyai. A mennyiségi 
dimenziót jellemzően elégségesnek, de javíthatónak tartják. Több interjúban is visszatér, hogy egy 
cég inkább anyagi terhet vállal, semmint hogy megváltozott munkaképességű személyt alkalmazzon.  

„A másik az elfogadás, mégpedig azért, mert valóban úgy gondolják egyébként a nyílt munkaerőpiaci 
vállalkozók annak ellenére, hogy egyéként igazából 25 fő után föl kellene venni egy fogyatékkal élőt [..] de 
inkább nem veszik fel, mert úgy gondolják, hogy akár mozgáskorlátozott, akár bármilyen fogyatékkal élő 
ember, ő nem képes, illetve többször megy el betegszabadságra egy évre, mint egy ép ember.”  

1. számú interjú 

 

Ugyanakkor megemlítik, hogy ez alapvetően kisebb cégekre vonatkozik, a nagyvállalatok igyekeznek 
a kvótának megfelelő számú megváltozott munkaképességűt felvenni, ugyanakkor ez nem 
feltétlenül sikerül.  

„[Az egyik magyar nagyvállalatnak] van egy rendkívül erőteljesen kidolgozott policy-e ennek a helyzetnek a 
kezelésére, és meg sem tudják közelíteni a kvótájukat, tehát nem tudnak annyi embert felvenni, hogy 
megússzák ezt a büntetőadót. A nagyok erre törekednek, a felmérésünk kiterjedten élelmiszeripari vállalata is, 
ott sem tudják a kvótát meg sem közelíteni, pedig ott is van szándék rá, mert nem csak látványszinten 
programok lennének, nagyon kevés az olyan szerencsés összetalálkozás, amikor egy alkalmas munkavállaló és 
a felkínált munkakör összetalálkozhatnak.  

2. számú interjú 
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Mindezt erősítik azon megállapítások, hogy szinte mindenki tud – valamilyen – munkát találni, még 
ha nem is végzettségének, szakértelmének, illetve kedvének megfelelőt. Ennél fogva, akinek 
nincsenek a munka jellegével kapcsolatosan speciális elvárásai, az valószínűleg tud dolgozni. Az 
viszont rendre előkerült az interjúk során, hogy sajnálatos módon a mozgáskorlátozottaknak felkínált 
állások nem feltétlenül tekinthetők minden szempontból megfelelőeknek. 

„Van egy olyan talán tapasztalat vagy megérzés, hogy aki akar, annak a zöme már elhelyezkedett. Vannak 
olyanok is az én meglátásom szerint, akik nem is kívánnak.” 

4. számú interjú 

 
„Szerintem nagy-nagy eséllyel igyekszik a lehetőségeihez, meg képességeihez, képzettségéhez mérten 
elhelyezkedni, sajnálatos módon van benne olyan dolog, hogy ez nem igazán találkozik mindig a kereslet meg a 
kínálat, mert az az igazság, hogy a kínálat meglehetősen behatárolja a lehetőségeinket meg az 
elhelyezkedésünket” 
6. számú interjú 

 

Jellemző panasz volt a munka-kínálattal kapcsolatban, hogy alapvetően fizikai munkavégzésre 
keresnek megváltozott munkaképességűeket, holott ők gyakran magasabb végzettséghez köthető 
állások betöltésére is alkalmasak lennének. Ez egyrészt közvetlen módon a végzendő munka jellege 
miatt is zavaró, ugyanakkor sokak számára annak a jele is, hogy a mozgáskorlátozottak szellemi 
képességeit nem ismerik el megfelelő mértékben.  

„Ezek a szervezetek általában ugye fizikai munkát végeztetnek a megváltozott munkaképességűekkel, amit 
igazán, tehát attól, hogy valaki megváltozott munkaképességű nem biztos, hogy mindig ezt szeretné végezni, 
hiszen volt nekünk kerekesszékes informatikusunk. Tehát nem függ össze a mozgáskorlátozottság azzal, hogy 
ők csak ilyen […] fizikai munkát tudjanak végezni. 

1. számú interjú 

 
„Azt látjuk, hogy az előítéletek nagymértékben rontják a beilleszkedési lehetőségeket. A megváltozott 
munkaképességűek és azon belül a mozgáskorlátozott emberek alapvetően azonosítják az alul redukált, 
alacsony iskolai végzettségű és vagy fogyatékos, ami ugye nem azonos halmazok fogyatékos emberekkel, 
ugyanúgy hozzákapcsolódik, ha már mozgáskorlátozott, akkor már az értelmi képességeivel is baj van. Úgy 
ennek az eredményeként ezekből premisszáiból azt a konklúziót eredményezzék ezek az előítéletek, hogy 
kifejezetten alacsony iskolai végzettséghez kötődő munkaköröket ajánlanak fel számukra. Nem feltétlenül az 
értékteremtő munkahely jellemzőit, az udvaros, a takarító, az egyéb dolgok. Inkább a könnyű fizikai munkák 
irányába mutat ez a dolog, mint a szellemi munkák vonatkozásába. Az előítéletek akadályozzák a 
foglalkoztatást.” 

2. számú interjú 
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A munkavállalók anyagi motivációján kívül az interjúalanyok az egyre inkább jellemző 
munkaerőhiányban is látják a foglalkoztatási helyzet javulását munkavállalói oldalon.  

„Munkaerőhiány van, ez is kényszeríti őket valamilyen szinten arra, hogy esetleg megváltozott 
munkaképességűeket is alkalmazzanak, vagy nagyobb számban alkalmazzanak, mint egyébként és én úgy 
látom, hogy azért most már igyekeznek, igyekeznek minél többet.” 

6. számú interjú 

 
„Hogyha munkaerőhiány van, akkor mindenféleképpen szükség van munkatársakra, hogyha ezt egészséges 
munkavállalókkal nem tudják feltölteni, akkor másodlagos megoldásként szóba jöhet a megváltozott 
munkaképességűek, illetve a mozgáskorlátozottak alkalmazása.” 

7. számú interjú 

 
„Ugye munkaerőhiány van pillanatnyilag, mondjuk egy-két éve, meg ki tudja, hogy meddig, most szárnyalunk 
őrült módon és most nagyobb hajlandóság van, például egy jól képzett munkaerőt felvenni [..] és kisebb, tehát 
nem baj, ha mozgáskorlátozott mondjuk. Ezért most a gazdasági helyzet miatt, most könnyebb elhelyezkedni.” 

11. számú interjú 

 

A kedvező általános helyzet ellenére azonban detektálható egy olyan célcsoport, amelyben 
megtalálható az igény a munkavállalásra, azonban sajnálatos módon – például lakóhelyük, vagy 
speciális egészségi állapotuk miatt – nem tudnak elhelyezkedni.  

„Mi azt tapasztaljuk, hogy azok, akik már fiatalon fogyatékkal élnek, azoknak tényleg olyan mértékű az 
egészségkárosodása, egészségromlása, hogy ez hátrányt jelent a munkavállalásban a munkaerőpiacon.  

3. számú interjú 

 

A munkalehetőségeket tekintve az interjúalanyok fizikai környezet okozta nehézségeket említették. 
Alapvető igényként jelent meg az akadálymentesítés, a munkahely és a munkaállomás megfelelő 
megközelíthetősége, ergonomikus kialakítása. 

„Ne legyenek olyan kihívások, hogy ő nem tud bejönni, nem tud bejutni a munkahelyére. Tehát, hogy meg 
legyen maga a gyakorlatilag az épületnek az akadálymentesítése, fizikai akadálymentesítése. 

1. számú interjú 

 
Elengedhetetlen, a fizikai és ergonomikus akadálymentesítés, tehát a kapcsolókat érje el, kilincseket érje el, a 
tolóajtókat tudja kezelni, a munkaállomás legyen úgy kialakítva, hogy ő kényelmesen elférjen, ez valóban 
elengedhetetlen.  

3. számú interjú 
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Gyakori tapasztalat, hogy az akadálymentesítéssel kapcsolatos követelményeknek nem minden 
munkáltató felel meg teljes mértékben, még azok közül sem feltétlenül, akik előszeretettel 
alkalmaznak megváltozott munkaképességű személyeket.   

„Hát tulajdonképpen a munkahelyek nagy része nem akadálymentesített, ezt nyugodtan kimondhatjuk.” 

7. számú interjú 

 
„Nincsen minden munkahely akadály mentesítve, tehát hogyha kerekesszékkel közlekedik vagy mankóval vagy 
támbottal, akkor nem mindenhol tud közlekedni [..] a mosdók, wc-k kialakítása, az akadálymentesítése az elég 
sok kívánni valót hagy még maga után.” 

6. számú interjú 

 
„A probléma ott kezdődik, hogy mozgáskorlátozott embereknél sajnos, tehát sem az épület, sem a mosdó, 
illetve hát az egyéb szociális helységek nem megfelelőek nekik, illetve még arról nem beszélve, hogy maguk a 
munkaállomások sem.” 

1. számú interjú 

 

Szerencsére ellentétes példa is akad, így előfordul az is, hogy egy mozgáskorlátozott személy 
különösen értékes a cég számára, és miatta történnek átalakítások, az ő igényei mentén végeznek 
kisebb építési munkálatokat. 

„Van olyan ismerősöm, aki [egy közmű vállalatnál] dolgozik például mérnökként, ő már elég régóta ott van, 
mondjuk ő egy abszolút pozitív példa, hogy megcsinálták direkt neki, […] hogy be tud menni az udvarról, meg 
kialakítottak neki a földszinten egy irodát.” 

11. számú interjú 

 

A megfelelő munkahelyi környezet ugyanakkor nem feltétlenül merül ki az akadálymentesítésben, 
lehetnek a munkavállalónak olyan betegségei is, amelyek miatt speciális munkahelyi környezetet 
igényel.  

„Hát mondjuk, szerintem az is számít, hogy […] milyen tisztaság van bent, vannak asztmások például, tehát 
milyen a környezet, szerintem [...] ez fontos.” 

8. számú interjú 

 

  



57 
 
 

Továbbá érdemes azzal is tisztában lenni, hogy a munkahely távolsága, a munkahelyre való eljutás 
nehézsége is olyan jelentős akadályokat gördíthet a mozgáskorlátozott munkavállalók elé, amelyek 
nem vagy csupán korlátozott mértékben érintik a nem megváltozott munkaképességű 
alkalmazottakat.  

„Már eleve a lakásból való kijutás az sok esetben problémás, például a társasházaknál a lépcső és a lift 
beszerelése, főleg a régi polgári lakásoknál, ahol a lift az teljesen kialakíthatatlan. Utána a járdák állapota, a 
közlekedési eszközök. Elég sok alacsony padlós jármű van, de műszaki meghibásodás miatt kimaradhatnak, 
tehát akkor eleve késik a munkahelyéről.”  

3. számú interjú 

 
„Problémát jelenthet nekik a bejárás, például esős, csapadékos időben kerekesszékkel közlekedni, télen, ha 
nagy hó van, nem igazán tudnak dolgozni, mert nincsenek eltakarítva a járdák, le vannak jegesedve; azonkívül 
van, hogy támogató szolgálat szállítja esetleg őket […] de ez nem igazán jellemző, mert nem igazán lehet 
összekötni az ide beérkező időpontját meg a támogató szolgálatnak rendelkezésére álló idejét.” 

10. számú interjú 

 

A megkérdezettek egyet értettek abban, hogy a kollégák (illetve a felettesek) mozgáskorlátozottak 
felé tanúsított viselkedése, a munkahelyi légkör jelentősen befolyásolja, hogy miként érzik magukat 
a mozgáskorlátozottak a munkahelyükön.  

A legnagyobb akadály az az, hogy befogadó jellegű, milyen a szervezeti kultúra állapota, tehát annál a 
vállalkozásnál vagy szervezetnél vagy hivatalnál egészséges vagy kevésbé egészséges mentális állapotok 
uralkodnak vele kapcsolatosan. A kollektíva milyen, nem is feltétlenül a vezetés 

2. számú interjú 

 
„A munkahelyi kollektíva hozzáállása, ez szokott a tapasztalatok alapján problémát jelenteni, hogy nem 
megfelelően érzékenyek, azt figyelik, hogy na mert késhetsz, te hamarabb elmehetsz, te kevesebbet dolgozol.” 

3. számú interjú 

 
„A kollektíva is sokat jelent, hogy most milyen a közösség, hogy befogadja, nem fogadja be. Ezen is sok múlik 
és akkor ez által mindjárt a munkakörülmények is mindjárt másként alakulnak, ha jó közösségi, jó csapat van.” 

6. számú interjú 
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A megváltozott munkaképességűek beilleszkedése, a többi munkavállalóval történő 
összecsiszolódásuk központi intézkedésekkel is javítható.  

„Egy nagyon jó példát tudunk itt Szegeden mutatni, szintén a védett foglalkoztatás és a nyílt piacinak a 
határterültéről, hogy van egy belső tranzitállás, felvesznek embereket, alkalmazzák őket, és akiket be tudnak 
illeszkedni, azokat gyártó sor mellé tudják áthelyezni és a gyáron belül egy-két lépcsőben tudják ezt a 
beilleszkedést segíteni. Modellértékű lehetne, de nem igazán terjedt el ez a gyakorlat.” 

2. számú interjú 

 
[Kellene] ilyen közös programokat csinálni az egészségesek meg a mozgáskorlátozottakkal, hogy baráti 
kapcsolatok alakuljanak ki, hogy tudják tolerálni […] a beteg embereket. Igen, szerintem ez nagyon fontos. 

8. számú interjú 

 

A mozgáskorlátozottak általános igénye, hogy őket ne másodlagos munkavállalóként, hanem teljes 
értékű foglalkoztatottként kezeljék munkahelyükön, emberként bánjanak velük, megfelelő 
hozzáállással segítsék őket.  

„Hát, mint mindenkinek ugye minden munkahelyen egy jó munkahelyi légkörre, tekintsék ugyanolyan 
munkaerőnek, mint az összes többit, mint aki nem él együtt ilyen hátrányos munkakörülményekkel. És a 
munkahelyen is úgy értékeljék, ahogy egy egészséges embert. 

4. számú interjú 

 
„Őt ne fogyatékosként fogadja be a munkahelyi kollektíva, hanem mint embert.” 

3. számú interjú 

 
„Attól, hogy ő kerekesszékes, ő ugyanolyan 100%-os munkát tud mondjuk egy számítógépen végezni, vagy 
bárhol.” 

10. számú interjú 
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Bár – mint az a későbbiekben bemutatásra kerül – valóban szükség van egyfajta toleranciára a 
megváltozott munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatban, a megkérdezettek egyet értettek 
abban, hogy ők az átlagos munkavállalókhoz képest lojálisabbnak tekinthetőek.  

„Meglátásom szerint, hogyha bekerülnek egy akármilyen cégbe egyébként, legyen egy rehabilitációs 
munkahely, legyen akár piaci munkahely, ők mindenáron meg szeretnék állni a helyüket. Nekem ez a 
tapasztalatom, mint valamikori rehabilitációs mentornak.” 

1. számú interjú 

 
„Illetve azt tapasztaljuk, hogy a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékkal élők, ha bekerülnek egy 
munkahelyi kollektívába, akkor sokkal lojálisabbak. Sokan terápiaként tekintenek a munkavégzésre, hogy itt jó 
vagyok, itt meg tudok felelni ez az önbecsüléshez és mindenhez hozzájárul és törekszenek arra, hogy ezt ne is 
veszítsék el.” 

3. számú interjú 

 
„Kiderült, hogy ezek az emberek teljesen ugyanolyanok, mint az egészséges társaik és hálásak azért, mert 
munkát kapnak, hálások azért, mert meg tudják valósítani azt, amit meg kell valósítani egy nap során.” 

7. számú interjú 

 
„Sokan akarnak dolgozni, és kevesen vannak, akik foglalkoztatni akarnak megváltozott munkaképességűeket. 
Így aztán vagy olcsóbban tudja foglalkoztatni vagy egy a céghez lojálisabb munkavállalót fog kapni, mint akárki 
más. […] Nagy valószínűséggel ott fog maradni, mert valószínűleg kevés olyan hely van, aki foglalkoztat például 
mozgássérülteket vagy megváltozott munkaképességű embereket, úgyhogy ilyen szempontból ez 
mindenképpen motiváló tényező lehet” 

11. számú interjú 
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További előnyként merül fel, hogy a megváltozott munkaképességűek bizonyos hozzáadott értékkel 
tudják gazdagítani a munkahelyet, és a kollégák is tudnak tanulni tőlük, ráadásul bizonyos munkára 
akár alkalmasabbak is lehetnek társaiknál.  

„Főleg a fogyatékkal élőkre jellemző, hogy nagyon kreatívak a munkamegoldási stratégiáik és a nagyon sokat 
lehet tőlük tanulni, hogy ilyen nehézségek árán mégis hogyan lehet teljes életet élni. És ez egy nagyon pozitív 
folyamat, főleg, ahogy a fiatalok betanulnak a munkahelyre, abba a munkakörbe alkalmazkodnak, kinyílik 
számukra a világ, tehát ez tényleg nagyon érdekes és nagyon emberi vonulat.” 

3. számú interjú 

 
„Őket nem zavarja, hogy 6 órán keresztül fába szöget kell vernie, cirokseprűt kell kötnie. Jobban viseli ezt a 
monotonitást, még lehet, hogy egy picit meg is nyugtatja, mint egy átlag munkavállalót.” 

5. számú interjú 

 
„Bizonyos szempontból alul vagyunk értékelve, tehát éppen a helyzetünkből adódóan lehet, hogy futni, 
szaladni nem tudunk, de [..] gondolkodás, beszédkészségből egy Office, telefonos, vagy bármi egyéb 
szolgáltatást, én, lehet, hogy nagyképű, de úgy gondolom, hogy egy mozgássérült a belső indíttatásból 
alkalmasabb, mint aki beesik az utcáról.” 

 

Kétségkívül akadályt jelenthet a mozgáskorlátozottak korlátozott mobilitása, éppen ezért érkezett 
azon javaslat, mely szerint egy dedikált munkahelyi segítő bevonásával a mozgáskorlátozottak 
válláról a számukra legtöbb problémával járó feladatok terhét le lehetne venni, így ők saját feladatuk 
ellátására tudnának koncentrálni, olyan tevékenységekre, amelyek nem igényelnek helyváltoztatást. 
További segítség volna a helyben is elérhető gyógytornász, de ennek meglétét már az 
álomkategóriába sorolta az ezt javasló interjúalany.  

„Ha munkáltató meg tudja magának engedni, akkor munkahelyi segítőre én azt gondolom, hogy szüksége 
lehet. Az irodai ügyviteli munkákra gondolunk, hogy nyomtatni kell, fénymásolni kell és azokat a kinyomtatott 
dokumentumokat elhozni vagy magasabb szekrényekbe kellene ezt lefűzni, akkor legyen egy segítője, aki 
nyilván nem az ő nem munkáját végzi el, csak ezeket a fizikai munkákat hidalja át.” 

3. számú interjú 

 
„Persze itt előjöhetnek ilyenek, hogy például el tudjak menni rehabilitációra. Vagy mondjuk az, hogy tényleg 
ideális világban gondolkodunk, hogy legyen egy gyógytornász, […] biztosítson […] a cég mondjuk ilyen 
lehetőséget. Ez tényleg akkor már lilaköd. De ha már elengedi az az ember a fantáziáját, akkor ez ilyen rettentő 
nagy pozitívum lenne. […] Akkor ott van egy gyógytornász és van egy tornaterem, ahol karban lehet a 
mozgássérült munkavállalót vagy munkavállalókat.  És akkor az meg aztán az ugye már egy munkáltató 
szempontjából is tök jó, hogy akkor ott helyben meg tudják csinálni a munkavállaló, […] nem fog elmenni egy 
rehabilitációra évente 3-4 hétre, és hogy nem lesz annyi problémája az akármilyen testi fogyatékosságával 
adódóan, ami miatt kiesik a munkahelyről, vagy munkából akármeddig is.  

3. számú interjú 
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Több interjúalany panaszkodott a munkáltatók nem megfelelő hozzáállására, arra, hogy a 
mozgáskorlátozottak néha úgy érzik, esetleg éreztetik velük, hogy egyfajta holtteherként vannak 
jelen az adott szervezet munkavállalói között.  

„A piaci munkaadók hozzáállása sok esetben negatív.” 

1. számú interjú 

 
„Elég sok sztereotípia van, meghatározó, ha mozgáskorlátozott, akkor az hülye is, hogyha mozgáskorlátozott, 
akkor azzal csak baj lesz.” 

2. számú interjú 

 
„Azt gondolom, hogy a munkáltatók oldaláról, hogyan mondjam, egy kalap alá van véve és egy sablon van 
húzva a megváltozott munkaképességűekre egyáltalán. Tehát gyakorlatilag mindenkit olyannak ítélnek meg, 
aki mindenben segítségre szorul és sok esetbe emiatt nem is vállalják.” 

4. számú interjú 

 
„Nagyon szeretik a fogyatékosságokat kapcsolni az emberek, én általában megkapom, mint mozgáskorlátozott, 
az értelmi akadályozottságot is hozzá szokták dobni, tehát igazából az, hogy bizonyítani kell, hogy egyenrangú 
fél legyen az ember alapból.  Ha én odateszem a bizonyítványomat a másik ember mellé, akinek ugyanaz a 
bizonyítványa, akkor én leszek, biztosan én leszek a rosszabb szakembernek nézve […]. És kell egy sor 
bizonyítást tenni az embernek, hogy lehet, hogy bottal jár vagy kerekesszékkel, de hogy […] értelmileg nem 
biztos, hogy kihívásokkal küzd.” 

11. számú interjú 

 
 

Megjelenik ugyanakkor annak felismerése is, hogy a többi megváltozott munkaképességű, 
fogyatékossággal élő személyhez képest a mozgáskorlátozottak munkaerőpiaci helyzete relatíve 
jónak mondható.  

„Persze a mozgáskorlátozottak ebből az összehasonlításban előnyben vannak, mind a vakokkal mind a 
pszichiátriai betegekkel szemben, szívesebben alkalmaznak egy mozgáskorlátozott embert, ez egészen biztos, 
szívesebben teremtik meg a hozzákapcsolódó foglalkoztatási feltéteket, de még mindig azt látom, hogy mindig 
nagyon ellenállás van, hogy ez többletmunkával jár.” 

2. számú interjú 
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A fent leírt jelenségnek több oka is lehet, melyek közül kiemelkedik a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatok és a rendelkezésre álló információk hiánya, 
valamint a többletfeladatoktól való félelem.  

„A legtöbb vállalkozó nem igazán szívesen foglalkoztat mozgáskorlátozottakat, de nem csak 
mozgáskorlátozottakat, hanem egyéb fogyatékkal élőket sem, mert igazán nem ismerik […] mivel lehet 
kompenzálni azt, hogy ők milyen fogyatékkal élnek, milyen egyéb szükségletük van az egyéb munkavállalók 
szükségletein felül. Félnek ezektől a területektől, mivelhogy nincs semmilyen információjuk, ezért inkább nem 
is mennek bele, ha van egy egészséges versenytárs, azokkal a kvalitásokkal, leginkább az egészségeset fogják 
választani, mert az az egyszerűbb. 

7. számú interjú 

 
„Számos esetben tapasztaltam azt, hogy a számviteli osztályon vagy egy kisebb vállalkozáson, hogy egy 
könyvelő azt tanácsolta a vállalkozónak, hogy nem kell ezzel foglalkozni, egyszerűbb befizetni a büntetőadót. 
Jó, mert neki csak többletmunkája van, a könyvelőnek is többletmunkája van az ezzel kapcsolatos 
munkaelszámolásokkal és senki nem akarja ezt a többletmunkát jelen pillanatban elvégezni, nem is igazából 
van forrás, hogy miből lehetne honorálni vállalaton belül.” 

2. számú interjú 

 
„Az volt a probléma, hogy mi lesz, oké mozgássérült, akkor most tologatni kell, vagy törölgetni kell, folyik a 
nyála, nem folyik a nyála, abszolút semmi halvány sejtésük nem volt arról, hogy egy mozgássérült embernek 
milyen problémái lehetnek. Vagy mi az, ami segíteni kell, vagy nem kell segíteni. […] Ezeknek a korlátoknak a 
leküzdése így munkavállalói szempontból is nagyon fontos lenne, […] hogy egyszerűbben tudjunk oda kerülni, 
hogy egyáltalán, hogy lehetőség legyen bizonyítani. Tehát ezek a fejben lévő korlátokat szerintem a 
legnehezebb lebontani, mint azokat, amik fizikai korlátok.” 

11. számú interjú 

 
„Eleinte én is féltem azoktól, hogy hogy tudok megbeszélni egy tárgyalást, hogy tudunk leülni, hogy tudunk 
elmenni egy valahova. És kiderült, hogy ezek az emberek teljesen ugyanolyanok, mint az egészséges társaik és 
hálásak azért, mert munkát kapnak, hálások azért, mert meg tudják valósítani azt, amit meg kell valósítani egy 
nap során.” 

7. számú interjú 
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Az empátia kiemelten fontos tényező, ugyanis a tapasztalatok alapján gyakran egy szervezetnél 
kulcspozícióban levő személy pozitív hozzáállásának köszönhető, hogy az adott munkáltató számos 
megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat.  

A második rendű [motivációjuk] pedig személyes természetű, tehát ha felsőbb vezetésben vagy HR vonalon 
valaki személyes érintett, mert a családtagjai között van olyan, vagy a közeli barátai között van 
mozgáskorlátozott és ő már […] átment ezen a mentális fordulaton, hogy leszámolt a saját korlátaival és a saját 
sztereotípiáit leszámolta, abban az esetben az egy áttörés az egész szervezetre vonatkozóan. És azt látjuk és a 
[szervezet által végzett] vizsgálat is azt bizonyította, hogy amikor ezek a humánszakemberek átmennek egy 
másik szervezetekhez, akkor viszik magukkal [ezt a gondolatot, hozzáállást]. 

2. számú interjú 

 
„Az nagyon fontos, hogy a munkáltatónak legyen empátiája, ez alapvető dolog, mert ha nincs akkor nincs miről 
beszélnünk.” 

8. számú interjú 

 

Természetesen vannak olyan területek, ahol valóban toleranciát, többletráfordítást, nagyobb 
odafigyelést igényel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. Mindez jelentős részben a 
nem kielégítő egészségügyi állapotra vezethető vissza. 

„A mozgáskorlátozott emberek sokkal több esetben szorulnak orvosi ellátásra, kivizsgálásra, többször 
fordulnak orvoshoz, esetleg a betegség is közelebb, gyakrabban utoléri őket, ebből adódóan az is kialakul, hogy 
helyettesíteni kell őket, vagy éppenséggel […] valakinek teljesítenie kell az ő kieső teljesítményét is. Emiatt 
állandó konfliktusok forrásává válik a mozgáskorlátozottnak az az állása.” 

2. számú interjú 

 
„Hát ugye nekik különböző szükségleteik lehetnek, attól függően, hogy milyen sérüléssel él együtt. Tehát itt 
gondolok arra, hogy gyakori a munkaközi szünetre van szüksége, étkezés több alkalommal, mozgásában 
korlátozott segítségre szorulhat esetleg.” 

4. számú interjú 

 
„Hiszen ők nagyon sok esetben keringési problémákkal is küzdenek. Sok a megfázás a fölfázás veszélye, ennek 
a szövődményei is többhetes kórházi kezelést is igényelnek, ami szintén a munkaviszony megszűnéséhez 
vezethet.” 

3. számú interjú 

 
„Nem mindenki tolerálja ezt, hogy beteg emberekkel van dolguk és az a lényeg, hogy minél többet dolgozzon, 
egészséges legyen, ne panaszkodjon. Mert ezért ezek az emberek szoktak panaszkodni, hogy ez fáj, az fáj, 
amaz fáj és ezt is tolerálni kell.” 

8. számú interjú 
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Több interjúalany által is említésre került, hogy bizonyos kontrollvizsgálatok miatt gyakrabban 
fordul elő távollét, amit a munkaadóknak tolerálnia kell, illetve szervezési feladat elé állítja a 
szervezetet.  

„A megváltozott munkaképességű, azok elég speciális munkavállalói réteg végeredményében, mert nekik azért 
egyrészt orvosi vizsgálatokra különböző kontrollokra, erre-arra azért csak sűrűbben el kell menni, aztán a 
munkáltató részéről nem minden esetben van meg, hogy tolerálja ezt a dolgot.” 

6. számú interjú 

 
„Mivel beteg emberekről van szó, időnként kontrollra kell menni. Orvosi ellátásban részesülnek, meg hát lehet, 
hogy sűrűbben is megbetegednek, tehát ezt tolerálni kell nagyon egy munkáltatónak, meg biztosítani azt, hogy 
eljusson az orvoshoz, meg ne legyen gond abból, hogy most hiányzik vagy nem jött dolgozni, vagy táppénzen 
van, vagy kórházba került.” 

8. számú interjú 

 

Felmerült továbbá, hogy a munkahelyi baleseteknek nagyobb esélye van a megváltozott 
munkaképességűek esetében, tehát a munkáltató ezen a területen nagyobb kockázatot vállal, 
amennyiben a szóban forgó csoport tagjait alkalmazza. 

„Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az üzemi baleset veszélye, ezt nagyon nehéz leküzdeni [..]. 
Még ha munkáltatót sikerül is gazdasági szempontból, társadalmi szolidaritásból meggyőzni, hogy kell és 
nekünk van is olyan fogyatékkal élőnk, akinek vannak képzettségei, dolgozott már, van munkaerő piaci 
tapasztalat, fiatal csapatjátékos és minden, ami egy munkáltatót érdekelhet, akkor még mindig bejön az 
üzemorvos, aki azt mondja, hogy látom ezeket a komplex szakvéleményeket, ahol leírják, hogy se ülni, se állni, 
se feküdni nem lehet, akkor hogy akar ez itt dolgozni, két embert kell mellé állítani. Egyik vigyáz, hogy ne essen 
le a székről, a másik csinálja helyette a munkát. […] Ez a legnagyobb probléma szerintem.” 

3. számú interjú 
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A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottságának javítását célzó programok, szervezeti 
megkeresések tekintetében – azok előnyei, sikerei ellenére – kritikus szavakkal is nyilatkoztak az 
interjúalanyok, és kiemelték, hogy a tapasztalatok alapján mely területekre célszerű nagyobb 
hangsúlyt fekteti a siker érdekében. Alapvetően a komplexitás, a holisztikus szemlélet jelenik az 
eredményesség egyik kulcsfogalmaként. 

„Azt tapasztaltuk, hogy a munkaadók komplex megoldásokra érzékenyek, tehát komplex megoldásokat 
szeretnének, de nem szívesen végzik el azokat a többletfeladatokat, amik ezekről rájuk háródna, inkább 
kívülről várják el ezeket a komplex megoldásokat, akár szolgáltatást nyújtó civil szervezetektől, akár „Állam 
bácsitól”, ezért volt az EFOP 1.1.1 kicsit csalódás, mert ott a maga bürokratikus hivatali környezetében nem 
tudott ilyen érzékeny lenni, mert hogy ő a tényleg komplex foglalkoztatás segítő aktív eszközein keresztül nem 
tudott odamenni és megveregetni a munkavállalónak a vállát, mert egy hivatal erre alkalmatlan. A civil erre 
jobban alkalmasak lennének, de az igazi áttörést az fogja jelenteni, amikor a szervezeten belül a 
humánerőforrás gazdálkodással foglalkoznak, magunk is tudomásul vennék, hogy ez többletfeladatok 
elvégzése nélkül ez nem működik, házon belül kellene tulajdonképpen erre több figyelmet fordítani.” 

2. számú interjú 

 
 „Most már 2014 óta rendszeresen voltak pályázatok, amik azt célozták, hogy a megváltozott 
munkaképességűek, akiknek része a fogyatékos munkavállaló, az ő elhelyezkedésüket segítsék, úgyhogy azt 
tapasztaljuk, hogy már legalább hallottak róla, tehát nem teljesen derült égből villámcsapásból jönnek ezek az 
információk. Viszont még nagyon sok információhiány, félreértés van, nem tudják pontosan, hogyan kell 
alkalmazni. Tehát még mindig van min dolgozni. Most már megjelentek a munkaerőpiaci szolgáltatások, ami 
egyfajta komplex szolgáltatást nyújt, tehát nem csak mint a rehabilitációs hatóság, aki begyűjti az 
álláslehetőségeket és az önéletrajzokat és azokat megpróbálja összeegyeztetni, hanem komplexen tényleg 
lehet jogi, pszichológiai felkészítést is nyújtani, illetve a munkáltatókat is érzékenyíteni, teljes körű 
tájékoztatást adni nekik.” 

3. számú interjú 
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Mozgáskorlátozottak és vállalkozás 
 

Az interjúalanyok abban alapvetően egyetértettek, hogy jelenleg a mozgáskorlátozottak között 
rendkívül alacsony a vállalkozók aránya, gyakorlatilag elvétve lehet ilyen, akár pozitív példaként is 
szolgáló személyeket találni.  

„Hát hogy őszinte legyek, én egyetlen egy emberrel találkoztam eddig, aki valóban vállalkozni szeretett volna, 
illetve meg is csinálta a vállalkozását.” 

1. számú interjú 

 
„Hát nagyon kevés mozgáskorlátozott vállalkozó ismerősöm van, egy kezemen biztos meg tudnám számolni.” 

2. számú interjú 

 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a mozgáskorlátozottak vállalkozási hajlandósága is ilyen 
alacsony mértékű lenne. Ezzel kapcsolatban már megoszlott az interjúalanyok véleménye. A 
leginkább pesszimisták szerint számos akadály miatt minimális a vállalkozási hajlandóság a szóban 
forgó célcsoport körében, ugyanakkor a többség úgy ítéli meg, hogy igény – természetesen – lenne a 
nagyobb jövedelem szerzésére, nagyobb fokú önállóság elérésére, ugyanakkor a vállalkozásindítást 
segítő és gátló tényezők eredője jelenleg inkább a negatív tartományban található.  

„Bármilyen furcsa, én úgy érzem, hogy alapvetően az átlaghoz képest kisebb bennünk a vállalkozói készség, 
nyilván érezzük a gyengeségeinket. És vannak olyan szituációk, amikor nem vagyunk, vagy nem tudunk döntési 
helyzetbe kerülni.” 

5. számú interjú 

 
„El vannak foglalva a saját kis betegségükkel, tehát befelé fordulnak, inkább az államtól várják a segítséget, 
holott pont azt nem kéne, hogy ők maguknak kellene alakítani a sorsukat. Az önálló életvitelüket javítani, 
jobbítani.” 

9. számú interjú 

 
„Csak a fiatalok körében látok erre ambíciót és a magasan kvalifikált fiatalok körében. […] Akiket én ismerek, 
azok mind fiatalok, mind a digitális korba beleszületettek, és valamilyen informatikai jellegű vállalkozást hoztak 
létre.” 

2. számú interjú 

 
„Egyébként én úgy vettem észre, hogy lenne hajlandóság meg van akarat az emberekben.” 

6. számú interjú 
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Szerencsés helyzetben azok vannak, akik a családi vállalkozásba tudnak becsatlakozni, ugyanis ott 
nagyobb a rugalmasság, hogy az adott cég vezetésébe, ügyvitelébe, adminisztrációjába 
mozgáskorlátozottként is be tudjanak kapcsolódni.  

„Nagyon alacsonynak élem meg [a mozgáskorlátozottak vállalkozási hajlandóságát], inkább azok és nem is 
válnak, hanem inkább maradnak vállalkozók, akik már eleve volt vállalkozásuk vagy akár a családi vállalkozásba 
besegítettek vagy esetleg ott munkát vállalnak és valamilyen oknál fogva fogyatékossá válnak. Őket ez nem 
szokta elrettenteni, tehát ők tudnak maradni.” 

3. számú interjú 

 
„Ismerek olyan vállalkozókat, akik ilyen családi több generációs vállalkozásban dolgoznak 
mozgáskorlátozottként és ragyogóan végzik a munkájukat és mindenki elismeri azt, amit csinálnak.” 

7. számú interjú 

 

A vállalkozási hajlandóságot mutató mozgáskorlátozottak esetében a vállalkozás-indítási motivációk 
széles palettán mozoghatnak, de kiemelkedik az önállóság, sikeresség iránti vágy, illetve annak 
ténye, hogy foglalkoztatottként csak kivételes helyzetben képes egy mozgáskorlátozott szellemi 
kapacitásai jelentős mértékű kihasználására.  

„Hát én úgy gondolom, hogy a mozgáskorlátozottaknak nagy lehetőség arra, hogy kiugorjanak a helyzetükből, 
ha saját vállalkozást indítanak.” 

7. számú interjú 

 
„Én úgy gondolom, hogy a legfőbb motiváció az, hogy az, hogy ne üljön otthon. Tehát, hogy ők ne nézzék őt 
semmibe. Őt ne nézzék annak, hogy mozgáskorlátozottként, mert sajnos ez a legnagyobb tapasztalat, hogy 
mint mozgáskorlátozottak másként is megítélik, mint halmozott sérültet, holott ez nem igaz.” 

1. számú interjú 

 
„Ha lenne támogatás erre, akkor biztos, hogy sokkal többen próbálkoznának ezzel, hogy vállalkozást indítanak 
és így oldják meg az életüket, másrészt pedig igazából, mindenki vágyik arra, hogy többet teljesítsen, mint az 
átlag és valamiben kitűnjön, létrehozzon valamit, tehát az önmegvalósítás egy fontos dolog. Főleg a 
mozgáskorlátozottaknál, ők szeretnének egy kicsit többet mutatni, szeretnék bebizonyítani a világnak, hogy 
többet tudnak. Tehát nincsenek rászorulva a társadalomra, hanem ők is tesznek azért, amit elérnek.” 

7. számú interjú 
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A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásának másik jelentős motivációs tényezője egyértelműen a 
nagyobb jövedelme elérése, a vágyaik kielégítésének lehetősége. Mivel foglalkoztatottként 
jellemzően relatíve alacsony jövedelemmel kell beérniük, így egy bizonyos igényszint felett a 
vállalkozóvá válás egyre vonzóbb perspektívaként jelenik meg.   

„Fiatalon is érzékelik a foglalkoztatotti szegénység csapdát, […] ez rájuk ugyanúgy vonatkozik, ez nincs a 
korfával összefüggésben, hogy hány éves kortól van maximalizálva a megszerezhető jövedelem, amit a 
pénzbeli juttatás mellett kapsz. […] Sajnos ők ki vannak zárva a könnyű fizikai munka feletti fizikai 
munkavégzésből, az ő sikereik inkább szellemi területen lehetnek, tehát [egy vállalkozás alapítása] a belépési 
pont a szellemi területen.” 

2. számú interjú 

 

A nagyobb bevétel lehetősége és a garantáltnak tekinthető, de kisebb mértékű jövedelem közötti 
döntés során a választás jellemzően az utóbbira esik. Általánosnak tekinthető, hogy sem a jelenlegi 
munkajövedelmet, sem a rehabilitációs ellátás jelentette állandó, biztos bevételt nem szeretnék 
kockáztatni.   

„Hát ezt nagyon nehéz dió, hajlandóság az lenne sok esetben, sok mozgáskorlátozottnál, illetve megváltozott 
munkaképességű embernél, csak az a legnagyobb akadálya ennek, hogy én tudomásom szerint az állam 
megváltoztatta ezt a lehetőséget. Mert aki valamiféle ellátást kap […] vagy rehabjáradékot, akkor nem is lehet 
vállalkozó, tehát vállalkozását vissza kell, hogy adja. Volt egy ilyen, így volt. És nem egy vállalkozás azért szűnt 
meg, mert egyszerűen nem lehetett, hogy folytassa azt, úgymond teljesen jogosan megilleti őt, az a 
rehabjárdaék, vagy rehabellátás, arról nem akart lemondani, mert ki tudja, hogy a következő évben tud-e 
esetleg vállalkozni […]. És akkor úgy volt vele, hogy biztosabb a bizonytalannál, és akkor a vállalkozását mondta 
fel.”  

6. számú interjú 

 
„Vannak különböző vállalkozói hitelek, de sokan nem mernek vele élni, ezt el kell mondani, de fő oka ennek 
[hogy] nem mer a mozgáskorlátozott ilyenbe fogni, és még a megváltozott munkaképességű sem, mert az 
egyéb csoportokról is kell beszéljünk. Nem mernek igazán. Tehát […] a vállalkozó nem lehet mmk-s, tehát 
vissza kell, hogy adja. Tehát összefügg a kettő, tehát ezért nem fognak vállalkozóvá válni.” 

9. számú interjú 

 
„A mozgáskorlátozottak vagy fogyatékossági támogatással vagy rokkantsági ellátással rendelkeznek. Na, most 
ugye ezeknél az ellátási formáknál van egy olyan gond, hogy például a rokkantsági ellátásnál, hogy a 
minimálbér 150%-át kereshetik meg egy hónapban. Vagyis pontosan nem egészen egy hónapban, hanem ezt 
három hónapra leosztják […] és akkor, ha ott túllépi, akkor elveszi a járandóságát. Félnek attól, félnek attól, 
mert úgy gondolják, hogy tehát nekik azért az egy biztos, úgymond biztos pénz. 

1. számú interjú 
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A mozgáskorlátozottak által elérhető, állandó jellegű, de alacsony mértékű jövedelem másképp is 
gátolja a vállalkozóvá válást: nem teremti meg annak a lehetőségét, hogy a vállalkozásindításhoz 
szükséges tőkét a mozgáskorlátozott személy összegyűjtse, amihez alacsony kockázatvállalási 
hajlandóság is járul.  

„Én szerintem egy mozgáskorlátozott személynek nem olyan az anyagi helyzete, hogy esetleg egy vállalkozást 
el tudjon indítani.”  

10. számú interjú 

 
„Tehát nincs igazán az a pénzügyi háttér, amivel nekimernénk vágni egy vállalkozásnak, és én úgy gondolom, 
hogy mi sokkal kevésbé vagyunk merészek, tehát háromszor is meggondoljuk, hogy kezdő hárommilliós, 
ötmilliós hitel, bármi egyéb, vajon azt képesek vagyunk e visszatermelni, mert azért bennünk mindig bennünk 
benne van, hogy a hátralévő élettartamunk nem annyi. [Nem szerencsés] hiteleket a nyakunkba vállalni, mert 
még így is gondjaink vannak.” 

5. számú interjú 

 
„Most itt is probléma az, hogy viszonylag alacsony jövedelműek, az ép emberekhez [képest] hatványozottan 
igaz a mozgáskorlátozottakra. Ők tulajdonképpen csak azokból a segélyekből, illetve állami támogatásokból 
élnek, amiket a fogyatékosságuk révén megkapnak. Tehát abból elég nehéz egy jól működő vállalkozást 
összerakni.” 

7. számú interjú 

 
„Ahhoz, hogy vállalkozást indítson valaki, ahhoz meg sok-sok tőke kell. […] Én magam se törekszem arra [hogy 
vállalkozást alapítsak], mert a mai piaci lehetőségek nem olyanok, hogy talpon tudjunk maradni. […] Rendkívül 
nagy a rizikója ennek a dolognak, ezért nem.”  

6. számú interjú 
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Jelentős hátráltató tényezőként merül fel, hogy a mozgáskorlátozottak, az átlagosnál rosszabb 
egészségügyi állapotukból kifolyólag nem feltétlenül tudnak folyamatosan a cégükkel foglalkozni, 
bizonyos – sok esetben előre nem látható – időszakokban betegségük miatt munkavégzésükben 
hátráltatva vannak, ami a vállalat működésére jelenthet komoly veszélyforrást.  

„Akár itt is az egészségügyi állapot lehet [az, ami a vállalkozói szférától leginkább visszatartja a 
mozgáskorlátozottakat].  Hogy nyilván egy vállalkozás akkor halad, akkor megy előre, ha foglalkozunk vele, 
dolgozunk és ez egy egészségromlás esetén borulhat. Ez kiszámíthatatlan, nem lehet látni és akkor inkább a 
biztonságra törekvés van. Hosszú határidővel vállalok el feladatokat, de akkor azt biztos, hogy fogom tudni 
teljesíteni. Én ezt tapasztalom.” 

3. számú interjú 

 
„Hát elég bátornak kell annak lenni, aki manapság vállalkozik, ráadásul még mozgáskorlátozott is, nagy 
bátorság kell hozzá, mert amúgy is kell hozzá bátorság, de mivelhogy beteg, ehhez szerintem még nagyobb 
kellene. Tehát bármi adódhat, rosszabbodhat az állapota. Nem egy biztos jövedelem, ha sikerül, akkor jó, de ha 
nem sikerül, akkor nagyon nehéz onnan felállni egy beteg embernek. Egy egészségesnek is, de egy betegnek 
meg még nehezebb szerintem.”  

8. számú interjú 

 
„Ami még probléma lehet, a vállalkozóvá válásnak a problémája, hogy [milyen] az állapota. Persze, ez mondjuk 
egészséges embernek is jöhet, […] hogy romlik, és egyszer csak rosszul lesz és nem úgy megy a története. De 
ha valakinek van már egy alapbetegsége, ő nála nagyobb kockázat lehet az, hogy mi van akkor, ha romlik az 
állapota és akkor nem úgy tudja, nem tudja végezni. És jó esetben, ha vannak élő szerződései vagy fix munkák, 
amiket a vállalkozás keretében csinál, akkor az már probléma lehet.” 

11. számú interjú 
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Az interjúalanyok jelentős akadályként említették, hogy a mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válási 
lehetőségekről történő tájékoztatása, a számukra ezen a területen nyújtott tanácsadás komoly 
korlátokba ütközik a célcsoport elérhetősége, mozgósíthatósága tekintetében. A fiatalokat gyakran 
igen nehéz elérni és motiválni, a kisebb településeken lakók pedig sok esetben a szolgáltatásnyújtási 
területen kívül élnek.  

„Nincsenek is a szemünk előtt a fiatalok, évek óta küszködünk a fiatalítási programmal, márpedig ezen a 
területen pont a fiatalok lennének [a legfőbb célcsoport]. Minél magasabban kvalifikált mozgáskorlátozott, 
annál nagyobb ívben kerüli el az egyesületet, mert ugye egyszerűen itt a korösszetétel olyan, hogy itt nem 
találkozik másik fiatallal.” 

2. számú interjú 

 
„A kereskedelmi és iparkamarát talán az egyik legjobb példa erre, hogy ők is pályázattal kapcsolatban, jogi 
kérdésekkel kapcsolatban tanácsokat adnak, csak nem biztos, hogy mindezek a szolgáltatások elérik a 
célcsoportunkat. […] Mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy ezeket a tanácsadásokat és ezeket a 
segítségeket közelebb kellene hozni a mozgáskorlátozotthoz, pont azért, merthogy itt nehezebben jutnak el a 
nagyvárosba. Nehezebben jutnak el a megyeszékhelyre, mint az egészséges társaik.” 

7. számú interjú 

 

Az interjúalanyok nem tudtak kifejezetten a mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását segítő 
programokról beszámolni, de tudatában voltak annak, hogy léteznek ezen a téren olyan programok, 
pályázatok, amelyekben – többek között – mozgáskorlátozottak is részt vehetnek.   

„Csak azokról [van tudomásom], ami teljes társadalomnak meg volt nyitva, tehát a mozgáskorlátozott 
ugyanúgy jelentkezhetett a sima fiatalok vállalkozóvá válására.” 

2. számú interjú 

 
„Próbálják [a vállalkozóvá válást] ilyen-olyan-amolyan kölcsönökkel segíteni, támogatni kezdő vállalkozónak, 
[…] hogy minimális kamatra, meg későbbi kamatra fizetéssel.” 

6. számú interjú 
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Több interjúalany határozott elképzeléssel rendelkezett arra vonatkozólag, hogy az állam, illetve a 
civil szervezetek miképpen tudnának nagyobb szerepet játszani a mozgássérültek vállalkozóvá 
válásának segítésében, illetve hatékonyabban végezni az erre irányuló tevékenységüket. 

„A véleményem az, hogy […] az állam megjelent, mint főszereplő, hiszen ezek kiemelt projektek voltak, állami 
projektek voltak. És ennek ellenére ugye nemigazán voltak sikeresek. Talán […] folytatni kellene egyébként 
ezeket a projekteket, de úgy, hogy szakemberek bevonásával, tehát oda szociális munkások, 
szociálpedagógusok és bárki más egyéb, illetve gazdasági szereplők [is kellenének]. Például közgazdász, egyéb, 
aki el tudná mondani úgy a mozgáskorlátozottnak, mind a megváltozott munkaképességűnek, hogy hogyan 
tudna érvényesülni mint vállalkozó.” 

1. számú interjú 

 
„Akár bizonyos időszakra vonatkozó adókedvezményekkel, különböző támogatássokkal, kezdési 
támogatásokkal, valamennyit mindenképp lehetne lendíteni [a vállalkozási hajlandóságon].” 

4. számú interjú 

 
„Nagyon sokan vannak, hogy depresszióba esnek a mozgáskorlátozottak és sajnálják magukat és várják a 
támogatást és várják a segítséget. Viszont hát egy kis rész van, aki viszont lesik a lehetőségeket, hogy vagy egy 
nagyon jó munkát találjanak vagy egy vállalkozást meg tudjak alapítani. Itt igazából megint csak az állami 
támogatásra lenne szükség, hogy az ilyen jellegű vállalkozások kapjanak olyan támogatottságot, hogy 
önfenntartóvá tudjanak válni és [a vállalkozóvá vált mozgáskorlátozottak] ne az állami segítségre szoruljanak 
rá.”  

7. számú interjú 

 
„[Amivel a vállalkozási kedvet lehetne segíteni] talán az igényfelmérés, mire van igény a piacon, hogy súgni 
ezeknek az embereknek, hogy mivel próbálkozzanak, hogy mire van igény. Mert hogyha ők nem biztos, hogy 
abban a környezetben élnek, nem tudják azt, hogy az egész országban […] mire van igény.”  

8. számú interjú 

 
„Én azt látom, hogy igazából, hogy azzal tudnak vállalkozóvá válást elősegíteni, hogy egyáltalán felismerik azt, 
hogy van egy olyan ember, akiben van egy olyan rejtett kompetencia, készség, képesség, ami elvileg 
hasznosítható. És segít neki megtalálni egy olyan dolgot, ahova vállalkozóként, el tudnánk képzelni. Ahol a 
faluban nincsen bocsánat már posta vagy bármi egyéb, gyógyszertár sincsen. […] És ő vállalja, hogy én reggel 6-
tól este 10-ig, bárki hogyha becsenget kinyitom neki a gyógyszertárat, és nem kell ezért bennem a faluba.  
Ezekhez […] kell egy katalizátor valaki, aki közvetít. […] Ebben lehet a civil szervezeteknek egyfajta 
kezdeményezése, lehet, hogy a civil szervezetek összefognak, […] mert szeretnék, hogy lenne itt posta vagy 
újságárus, vagy bármi egyéb, és […] nálunk meg van olyan, aki szívesen elmenne újságárusnak is. […] Ha 
becsengetnek, akkor oda tudja adni az újságot, a lottót, bármi egyebet. És az kellene, hogy a civil 
szerveződések tudjanak és merjenek találkozni egymással. Ja, neked ilyen igényed van, nekem meg van ilyen 
ismerősöm, aki ezt meg tudja csinálni. Üljünk már le azzal, aki dönt, és aki ehhez ad pénzt.”  

5. számú interjú 
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Természetesen az egyén közvetlen környezete is tudja növelni (vagy éppen redukálni) a 
megváltozott munkaképességű személyek vállalkozó hajlandóságát. A mozgáskorlátozottaknak 
gyakran nem csak saját, hanem a családtagjaik vállalkozóvá válással kapcsolatos attitűdjeit, 
kockázattűrő képességét is figyelembe kell venni.  

„Én szerintem a szülőket okolom minden bajnak forrásaként. Csak olyan szempontból, hogy ugye nekik 
mondjuk marha nehéz volt biztos és akkor ugye van egy sérült gyerekem és sokkal nehezebb elengedni, 
legalábbis így a tapasztalatok szerint. Illetve, mivel az embereknek kényelmes, szereti a kényelmet, egy 
kisgyerek, akinek minden el van végezve helyette, minden meg van csinálva helyette, nehezebben fog 
nekiindulni egy vállalkozásnak, amit azért össze kell rakni tisztességgel, meg bele kell rakni magát. 

11. számú interjú 

 

A mozgáskorlátozott környezetében élő személyek segítőként tudják elősegíteni a vállalkozóvá 
válást, el tudnak – akár alkalmi jelleggel – olyan feladatokat végezni, amelyet a megváltozott 
munkaképességű személy nem vagy csupán nagy nehézségek árán.  

 
„Hát mozgáskorlátozott ugye, az ilyen tekintetben én azt gondolom, hogy vállalkozási területen az elég nagy 
hátrány. Tehát ott ő neki nagyon sok olyan segítőjének kell lenni, aki ennek az egésznek a koordinálásába be 
tud lépni.” 

4. számú interjú 

 
„Az motiválja a vállalkozóvá válást, ha] van egy alaptőkéje és van ismeretségi köre, ambiciózus és van egy 
segítője.” 

8. számú interjú 
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Az eddigi interjúkból is kirajzolódik, hogy a mozgáskorlátozottak számára a vállalkozóvá válás egy 
olyan formája tűnik motiválónak, amely kellő rugalmasságot biztosít számukra, tiszteletben tartja 
korlátaikat, amelyben nem érzik magukat másodrangú személyeknek, és van, kinek a segítségére 
számítani. A szociális gazdaság keretei teret engednek az ilyen próbálkozásoknak.  Az interjúalanyok 
közül többen is úgy vélik, hogy a társadalmi vállalkozások generálása lehet a mozgáskorlátozottak 
aktivizálásának egyik módja, amelynek egyik hangsúlyos eleme a közösségi dimenzió. 

„Sokáig azt hittük a közösségi vállalkozásokkal, meg szociális szövetkezettekkel kapcsolatosan, hogy arra kell a 
fókuszt fordítani, hogy a vállalkozói kompetenciákat kellene fejleszteni, ez óriási tévedés volt. […] Azok a 
vállalkozási kompetenciák, amelyek egy szociális vállalkozás üzemeltetéséhez szükségesek, azok a 
kompetenciák a menedzsment oldalán kell, hogy megjelenjenek és attól még, hogy szakmailag hozzáértő és 
professzionális menedzsmentje van egy közösségi vállalkozásnak, […] akkor működik jól, hogyha […] a 
közösségi szerepei azok egészségesen újra rendeződnek. […] Mert az esetek többségében az érdek, az egyéni 
érdek, mindig a felszínre tud kerülni. Hogyha ezt meg lehet akadályozni, [és elérni] hogy a közösségi 
funkciójában maradjon meg a vállalkozás, akkor látok sikeres példákat.” 

2. számú interjú 

 
„Igazából én úgy gondolom, hogy ha lenne egy egy induló támogatás mozgáskorlátozottak, olyan szociális 
gazdaságban tevékenykedő szervezetek számára, akik megváltozott munkaképességűekkel foglalkoznak, illetve 
mozgáskorlátozottakkal foglalkoznak, akkor az egy jó irány lenne.” 

7. számú interjú 
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Ezt erősíti, hogy a mozgáskorlátozottak között jelentős arányban vannak társadalmilag érzékeny 
személyek, akik szívesen dolgoznának egy jó cél megvalósítása érdekében, illetve saját maguk és a 
hozzájuk hasonló helyzetben levők szituációjának javításán.  

„Nagyon szívesen el tudnék képzelni egy szegedi ifjúsági […] központot, ahova odajöhetnek a fiatalok, ne az 
utcán csellengjenek. […] Ott el tudnám magamat képezni, lehet ott egy kis kifőzdét is gyakorlatilag létrehozni, 
[…] gyakorlatilag ilyen vállalkozásba szívesen befektetném a tőkémet, még ha nagy nyereséget nem is hoz. 
Nem az érdekelne, hanem az, hogy tudok adni és valószínű egy olyan kis közösség létre tudna jönni, ami valami 
nyugalmat, pozitív energiát lehetne kisugározni, de ehhez pénz kell.” 

5. számú interjú 

 
„Én azt mondom, hogy ha egy mozgáskorlátozott elkezd egy vállalkozást és nonprofit szinten, tehát nem lesz 
belőle nyereség, nem lesz belőle hatalmas nagy bevétel, de saját megát el tudja tartani, akkor már elérte a 
célját a támogatás. Innentől kezdve már az államon nincs akkorra teher, hogy még segíteni kell különböző 
segélyekkel, illetve, hogy fent tudja tartani magát.” 

7. számú interjú 

 
„Nem sok [mozgáskorlátozott vállalkozó] ismerősöm van nekem sem, kollegáimnak sem, de azért valakiket 
tudok. Például [aki] kutyás bemutatót szokott tartani, számlaképes. […] Van ilyen típusú vállalkozása, aki önálló 
életvitelét abban javította, hogy kutyákat képzett ki és bemutatókat tart és ebből kitűnik, hogy mivel 
számlaképes, így vállalkozása is van rá. […] Kerekesszékes ráadásul, és pont azért csinálta a vállalkozását, hogy 
a saját életvitelét könnyítette, mert a kutyák kiszolgálják szó szerint. […] És bemutatta már nekünk is többször 
is, rendszeresen elhívjuk, és amikor ilyen esélynapi bemutatót tartunk, akkor ő a legnépszerűbb ezt el kell 
mondani. Tehát nagyon nehéz, és ritkán, mint a fehér holló, de van rá példa, de nem jellemző.”  

9. számú interjú 
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Szakmai ajánlások, javaslatok 
 

A kutatás eddig bemutatott eredményeire építve munkatársaink az alábbi javaslatokat, szakmai 
ajánlásokat fogalmazták meg, amelyek segíthetik a mozgáskorlátozottak, illetve tágabb értelemben a 
megváltozott munkaképességűek önálló életvitelhez segítését. A javaslatok bemutatása során 
minden esetben feltüntetjük, hogy mely kutatási eredményekre alapozva kerültek az egyes 
ajánlások, illetve ajánláscsomagok kidolgozásra.  

 

1. SZÁMÚ AJÁNLÁS  

 

MEGALAPOZOTTSÁG 

Magyarországon és Romániában anyagi jellegű a fő motivációja annak, hogy a mozgáskorlátozott 
személy munkát vállaljon. Ugyanakkor más tényezők is komoly szerepet játszanak. Magyarországon 
elsősorban az önállóságra törekvés, illetve az önbecsülés javítása, Romániában pedig a szakmai 
sikerek és karrierlehetőség, illetve azon tapasztalat, hogy a társadalmi megítélés a dolgozóknak 
kedvez.  

 

 

AJÁNLÁS 

A mozgáskorlátozottak megszólítása, a vállalkozásindítás felé történő terelésük során szükséges 
azon motivációkra építeni, amelyek az alkalmazottként történő munkavégzést is elősegítik, és 
ezeket a kommunikáció során is hangsúlyozni érdemes.  
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2. SZÁMÚ AJÁNLÁS  

 

 

MEGALAPOZOTTSÁG 

A kérdőíves kutatás mind Magyarországot, mind Romániát tekintve kimutatta, hogy a 
munkaerőpiacon a mozgáskorlátozottak esélyei sokkal rosszabbak, amely jelentős részben annak 
köszönhető, hogy a munkáltatók kevés ismerettel rendelkeznek a mozgáskorlátozottak problémáiról. 
Egyúttal mindkét országban a legkevésbé elfogadott állítások között jelent meg, hogy a 
mozgáskorlátozottak munkabére azonos a nem megváltozott munkaképességű munkavállalókéval. 

Az interjúk rávilágítottak, hogy a foglalkoztatást gyakran ismerethiány, illetve bizonyos – leküzdhető 
– félelmek akadályozzák, továbbá, hogy az alacsony bér gyakran arra vezethető vissza, hogy a 
mozgáskorlátozottakkal szinte kizárólag fizikai munkát végeztetnek, hiszen sokszor nem is gondolják, 
hogy komolyabb szellemi munkára is alkalmasak lennének. Ugyanakkor jó példák bizonyítják a 
szellemi munkavégzésre való alkalmasságot. Az interjúk rávilágítottak a mozgáskorlátozott 
munkavállalók értékeire is, amely között hangsúlyosan jelen van a lojalitás.  

A kérdőíves kutatás alapján mind Magyarországon, mind Romániában úgy látják a 
mozgáskorlátozottak, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásából eredő munkáltatói 
kockázatokat és költségeket leginkább a munkáltatók számára nyújtott akadálymentesítéssel 
kapcsolatos tanácsadás, illetve a rehabilitációs mentorok alkalmazása enyhítheti. 

 

 

AJÁNLÁS 

A potenciális munkavállalók megfelelő tájékoztatása során szükséges más szervezeteknél 
megvalósult sikeres példák bemutatása a félelem megszüntetése érdekében. Tárgyilagosan 
szükséges tájékoztatást nyújtani arról, hogy mivel jár (költség és adminisztráció tekintetében) egy 
mozgáskorlátozott személy foglalkoztatása, egyúttal hangsúlyt kell, hogy kapjon a 
mozgáskorlátozott munkavállalók előnyeinek kidomborítása.  

A magasabb végzettségű mozgáskorlátozottak szaktudása, tapasztalata alapján készíthető egy 
olyan kompetencia-térkép, amely egyfajta portfólióként alkalmazható magas hozzáadott értéket 
előállító vállalatok megkeresése során. 

Szükséges továbbá annak szisztematikus felmérése, hogy mik jelentik a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásából eredő munkáltatói kockázatokat és költségeket, és az 
eredmények alapján megfelelő megoldásokat kidolgozni a foglalkoztatók számára (például 
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadás, illetve a rehabilitációs mentorok biztosítása).  
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3. SZÁMÚ AJÁNLÁS  

 

 

MEGALAPOZOTTSÁG 

 

A kérdőíves kutatás bizonyította, hogy a mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válása tekintetében 
jelentős hátrányt jelent a saját tőke hiánya (Magyarországon a megadott opciók közül az első, 
Romániában a második legnagyobb mértékű hátrányt jelentő tényezőnek bizonyult). 

Az interjúk szintén arra mutattak rá, hogy a vállalkozás-indítás egyik legnagyobb gátjának a saját tőke 
hiánya bizonyul, lévén a mozgáskorlátozottak jövedelmi helyzete jellemzően nem teszi lehetővé az 
ilyen célú felhalmozást.  

A kérdőíves kutatás válaszadói szerint ugyanakkor egy vállalkozás sikeres működéséhez kiemelten 
fontos a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés (ez fontosságát tekintve mindkét országban a 
megadott opciók közül a második helyre került). A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását 
támogató eszközök és programok fontosságának megítélése során pedig mindkét országban kiemelt 
fontosságúnak ítélték a pályázati források bevonását, illetve a vissza nem térítendő 
vállalkozásindítási támogatást. 

 

 

AJÁNLÁS 

A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását elősegítendő szükséges számukra vissza nem térítendő 
támogatásként, vagy hitelként, illetve a kettő kombinációjaként tőkét biztosítani. Ennek során fel 
lehet használni a fiatalok, illetve munkanélküliek vállalkozóvá válását elősegítő programok 
tapasztalatait (mint amilyenek a GINOP-5.1.9 projektek), illetve népszerűsíteni szükséges az ebben 
való részvétel lehetőségét.   
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4. SZÁMÚ AJÁNLÁS  

 

 

MEGALAPOZOTTSÁG 

A kérdőíves kutatás romániai almintájában a befogadó munkahelyi légkört erősítő tényezők közül a 
második legfontosabbnak bizonyult a komplex előzetes információszolgáltatás a munkatársak 
számára. 

Az interjúalanyok egyetértettek abban, hogy a kollégák (illetve a felettesek) mozgáskorlátozottak 
felé tanúsított viselkedése és általában a munkahelyi légkör jelentősen befolyásolja, hogy mennyire 
érzik magjukat jól a munkahelyükön. A mozgáskorlátozottak általános igényeként került 
azonosításra, hogy őket ne másodlagos munkavállalóként kezeljék, hanem megfelelő hozzáállással 
(„emberként”) bánjanak velük.   

 

 

AJÁNLÁS 

Szükséges a nem megváltozott munkaképességű munkavállalók komplex tájékoztatása a számukra 
új helyzet minden aspektusáról, ezzel együtt javasolt az érzékenyítésük.  

A munkahelyi integráció növelése érdekében ajánlott közös, informális jellegű programokat 
szervezni az „egészséges” munkavállalók és mozgáskorlátozott alkalmazottak részvételével. 
Egymás megismerése elősegítheti, hogy kapcsolatok alakuljanak ki, hogy bizonyos előítéletek 
megszűnjenek.  
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5. SZÁMÚ AJÁNLÁS  

 

 

MEGALAPOZOTTSÁG 

 

A kérdőíves kutatás vonatkozó részében a mozgáskorlátozottak helyzetének javítását célzó kilenc 
tevékenység fontosságának értékelése alapján a szociális gazdaság erősítése és szövetkezetek 
alapítása egyik országban sem került be a legfontosabbnak ítélt intézkedések közé. Ugyanakkor ezzel 
együtt is Magyarországon a megkérdezettek négyötöde, Romániában pedig hat tizede tartja nagyon 
fontosnak vagy fontosnak. 

A kérőíves kutatás eredményei alapján a sikeres vállalkozókra jellemző tulajdonságok ugyan jelen 
vannak a mozgáskorlátozottak között is, de nem kimagasló mértékben. Ugyanakkor mindkét 
országban kifejezetten jellemzőek olyan tulajdonságok, mint a segítőkészség, a tolerancia, illetve az 
összetartás.  

Az interjúk rávilágítanak, hogy a mozgáskorlátozottak jellemzően erős szociális érzékenységgel bíró 
személyek, továbbá fontos számukra a közösség, hogy amennyiben vállalkozást indítanak, tudjanak 
másokra támaszkodni.   

Az interjúk alapján elmondható, hogy a vállalkozási hajlandóságot mutató mozgáskorlátozottak 
esetében a vállalkozás-indítási motivációk közül kiemelkedik az önállóság, a sikeresség iránti vágy, 
illetve, hogy vállalkozóként szellemi kapacitásuk nagyfokú kihasználására nyíljon lehetőségük. 

 

 

AJÁNLÁS 

A társadalmi vállalkozások működésének tapasztalatait felhasználva egy olyan, a vállalkozóvá 
válást, illetve a vállalkozások működését elősegítő modell kidolgozása szükséges, amely épít a 
mozgáskorlátozottak segítőkészségére, toleranciájára, illetve kohéziójára, amelyben a közösségi 
dimenzió és/vagy a szociális érzékenység kiemelt szerepet kap. 

A vállalkozás-indítás felé terelés során érdemes a leginkább jellemző tulajdonságok figyelembe 
vételével (összetartás, tolerancia, segítőkészség) megcélozni a mozgáskorlátozottakat, 
tudatosítani bennük, hogy a vállalkozóval szemben élő előítéletek, a vállalkozásokhoz kötődő 
negatív konnotációk nem feltétlenül fedik a valóságot, illetve, hogy a tradicionálisan működő 
vállalkozásoknak van olyan alternatívája, amely számára kiemelten fontos a társadalmi 
hasznosság. Ezen kommunikáció során egyúttal érdemes építeni a mozgáskorlátozottak – jelen 
kutatás során feltárt – motivációira is.  



81 
 
 

Ábrajegyzék 
 

1. ábra: A magyarországi alminta nemek szerinti megoszlása............................................................. 4 
2. ábra: A romániai alminta nemek szerinti megoszlása ..................................................................... 5 
3. ábra: A munkavállalási motivációk megítélésének különbségei a magyarországi és a romániai 
almintában. ..................................................................................................................................... 10 
4. ábra: Intézkedések hozzájárulása a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához - 
magyarországi és romániai alminta. ................................................................................................. 24 
5. ábra: A munkáltatói kockázatokat és költségeket befolyásoló tényezők megítélésének különbségei 
a magyarországi és a romániai almintában. ..................................................................................... 30 
6. ábra: A befogadó munkahelyi légkört erősítő tényezők megítélésének különbségei a 
magyarországi és a romániai almintában. ........................................................................................ 33 
7. ábra: Egyes tulajdonságok jellemzőségének mértéke a mozgáskorlátozottak tekintetében a 
magyarországi almintában. .............................................................................................................. 48 
8. ábra: Egyes tulajdonságok jellemzőségének mértéke a mozgáskorlátozottak tekintetében a 
romániai almintában. ...................................................................................................................... 49 
9. ábra: Egyes tulajdonságok jellemzőségének átlagos mértéke a mozgáskorlátozottak tekintetében a 
romániai és a magyar almintában. ................................................................................................... 50 
 

 

  



82 
 
 

Táblázatok jegyzéke 
 

1. táblázat: A magyarországi alminta megoszlása korcsoportok szerint .............................................. 4 
2. táblázat: A romániai alminta megoszlása korcsoportok szerint ....................................................... 5 
3. táblázat: A munkavállalás motivációinak megítélése a magyarországi almintában. ......................... 6 
4. táblázat: A munkavállalás legfőbb vélt motivációi a magyarországi almintában korcsportok szerint7 
5. táblázat: A munkavállalás legfőbb vélt motivációi a magyarországi almintában nemek szerint (első 
helyen történő említések aránya) ...................................................................................................... 7 
6. táblázat: A munkavállalás motivációinak megítélése a romániai almintában. ................................. 8 
7. táblázat: A munkavállalás legfőbb vélt motivációi a romániai almintában nemek szerint (első 
helyen történő említések aránya) ...................................................................................................... 9 
8. táblázat: Szívesen fogadják a mozgáskorlátozott munkavállalókat? – nemek szerint, magyarországi 
alminta ............................................................................................................................................ 11 
9. táblázat: Szívesen fogadják a mozgáskorlátozott munkavállalókat? – nemek szerint, romániai 
alminta ............................................................................................................................................ 12 
10. táblázat: A mozgáskorlátozottak foglalkoztatását befolyásoló tényezők megítélése a 
magyarországi almintában. .............................................................................................................. 13 
11. táblázat: A mozgáskorlátozottak foglalkoztatását befolyásoló tényezők megítélése a romániai 
almintában. ..................................................................................................................................... 14 
12. táblázat: A mozgáskorlátozottak foglalkoztatását befolyásoló tényezők megítélésének 
különbségei a magyarországi és a romániai almintában. .................................................................. 15 
13. táblázat: Állításokkal való egyetértés mértéke a magyarországi almintában. .............................. 16 
14. táblázat: Állításokkal való egyetértés mértéke a romániai almintában. ...................................... 17 
15. táblázat: Állításokkal való egyetértés mértékének különbségei a magyarországi és a romániai 
almintában. ..................................................................................................................................... 18 
16. táblázat: Tevékenységek fontosságának megítélése a magyarországi almintában. ..................... 19 
17. táblázat: Tevékenységek fontosságának megítélése a romániai almintában. .............................. 20 
18. táblázat: Tevékenységek fontosságának megítélésbeli különbségei a magyarországi és a romániai 
almintában. ..................................................................................................................................... 21 
19. táblázat: Intézkedések hozzájárulása a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához a 
magyarországi almintában. .............................................................................................................. 22 
20. táblázat: Intézkedések hozzájárulása a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához a 
romániai almintában. ...................................................................................................................... 23 
21. táblázat: Munkáltatókat befolyásoló tényezők megítélése a magyarországi mintában. .............. 25 
22. táblázat: Munkáltatókat befolyásoló tényezők megítélése a romániai mintában. ....................... 26 
23. táblázat: Munkáltatókat befolyásoló tényezők megítélésének különbségei a magyarországi és a 
romániai mintában. ......................................................................................................................... 27 
24. táblázat: A munkáltatói kockázatokat és költségeket befolyásoló tényezők megítélése a 
magyarországi mintában. ................................................................................................................ 28 
25. táblázat: A munkáltatói kockázatokat és költségeket befolyásoló tényezők megítélése a romániai 
mintában. ........................................................................................................................................ 29 
26. táblázat: A befogadó munkahelyi légkört erősítő tényezők megítélése a magyarországi 
almintában. ..................................................................................................................................... 31 



83 
 
 

27. táblázat: A befogadó munkahelyi légkört erősítő tényezők megítélése a romániai almintában. .. 32 
28. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásával kapcsolatos állításokkal való egyetértés a 
magyarországi almintában. .............................................................................................................. 34 
29. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásával kapcsolatos állításokkal való egyetértés a 
romániai almintában. ...................................................................................................................... 35 
30. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásával kapcsolatos állításokkal való egyetértés 
különbségei a magyarországi és a romániai almintában. .................................................................. 36 
31. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását hátráltató tényezők megítélése a 
magyarországi almintában. .............................................................................................................. 37 
32. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását hátráltató tényezők megítélése a romániai 
almintában. ..................................................................................................................................... 38 
33. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását hátráltató tényezők megítélésének 
különbségei a magyarországi és a romániai almintában. .................................................................. 39 
34. táblázat: A vállalkozást alapító mozgáskorlátozottak vélt motivációinak megítélése a 
magyarországi almintában. .............................................................................................................. 40 
35. táblázat: A vállalkozást alapító mozgáskorlátozottak vélt motivációinak megítélése a romániai 
almintában. ..................................................................................................................................... 41 
36. táblázat: A vállalkozást alapító mozgáskorlátozottak vélt motivációi megítélésének különbségei a 
magyarországi és a romániai almintában. ........................................................................................ 41 
37. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását támogató eszközök és programok 
fontosságának megítélése a magyarországi almintában. .................................................................. 42 
38. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását támogató eszközök és programok 
fontosságának megítélése a romániai almintában. .......................................................................... 43 
39. táblázat: A mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válását támogató eszközök és programok 
fontossága megítélésének különbségei a romániai és a magyarországi almintában. ......................... 44 
40. táblázat: A vállalkozások sikeres működéséhez szükséges tényezők megítélése a magyarországi 
almintában. ..................................................................................................................................... 45 
41. táblázat: A vállalkozások sikeres működéséhez szükséges tényezők megítélése a romániai 
almintában. ..................................................................................................................................... 46 
42. táblázat: A vállalkozások sikeres működéséhez szükséges tényezők megítélésének különbségei a 
romániai és a magyarországi almintában. ........................................................................................ 47 
  



84 
 
 

Mellékletek 
 

1. számú melléklet: Kérdőív 
 

Esélyteremtés a szociális gazdaság keretein 
belül 
 

A Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete - Gyula az Esélyteremtés a szociális 
gazdaság keretein belül" (EFOP-5.2.2-17-2017-00096) című projekt keretében felmérést készít. 

 

A kutatás során a cél az, hogy átfogó képet alkossunk a mozgáskorlátozottakról, megismerjük 
munkavállalási, vállalkozási stratégiáikat, munkaerő-piaci karrierképüket illetve szociális 
gazdaságba történő bevonásuk feltételeit feltérképezzük. 

 

A kérdőív kitöltése önkéntes, a kapott adatokat kizárólag összesítve kezeljük, a válaszadó nem 
azonosítható azok alapján. 

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével megosztja velünk értékes véleményét! 

 

20 kérdés van ebben a kérdőívben 

 

Kérdőív 

 

Mi az ön neme? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Nő 
 Férfi 

 

Ön hány éves? 

Csak számokat írhat ebbe a mezőbe! Kérem, írja ide a válaszát:  

 



85 
 
 

Kérjük jelölje, hogy mi az ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 nem járt iskolába 
 kevesebb, mint 8 általános 
 8 általános 
 szakmunkásképző 
 szakmunkásképző + érettségi    
 szakközépiskolai érettségi 
 technikum 
 gimnáziumi érettségi 
 főiskolai diploma 
 egyetemi diploma 

 

Jelenleg mi az ön munkája? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 szociális területen dolgozik teljes munkaidőben 
 szociális területen dolgozik részmunkaidőben    
 önkéntesként dolgozik szociális területen 
 rokkant nyugdíjas, leszázalékolt 
 gyermekével van otthon 
 öregségi, vagy özvegyi nyugdíjas 
 egyéb 

 

Ország ahol él 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Magyarország 
 Románia 
 Szlovákia    
 Szerbia  
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Ön szerint leginkább miért vállal egy mozgáskorlátozott személy munkát? 

Kérem, számozza be az összes dobozt a választási sorrendjének megfelelően 1-től eddig: 5 

 Anyagi kényszer miatt 
 A társadalmi megítélés a dolgozóknak kedvez 
 Szakmai sikerek és karrier miatt 
 Önállóságra törekednek 
 Az önbecsülés javítása miatt 

 

Ön szerint a foglalkoztatók szívesen fogadják a mozgáskorlátozott munkavállalókat? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Többségében igen 
 Szerintem ez nem fontos szempont a számukra 
 Többségében nem  

 

A mozgáskorlátozottak foglalkoztatását a munkáltatói oldalon mennyiben befolyásolják az 
alábbiak az ön megítélése szerint? 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

 egyáltalán 
nem 

befolyásolja 

inkább nem 
befolyásolja 

 

inkább 
befolyásolja 

 

erősen 
befolyásolja 

 
A munkáltatók 
tájékozatlansága 

    

Akadálymentesítés állami 
támogatása 

    

Foglalkoztatásuk 
többletköltséggel jár 

    

A mozgáskorlátozottak 
alacsony képzettsége 

    

A rehabilitációs hozzájárulás 
összege 

    

Az egyes munkahelyek 
technológiai és biztonsági 
követelményei 

    

Az akadálymentesítés hiánya     
A foglalkoztatásuknak PR 
értéke van 

    

Bér- és járuléktámogatások     
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Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 Teljesen 
egyetért        

Inkább 
egyetért 

Inkább nem 
ért egyet 

Egyáltalán 
nem ért egyet  

A nonprofit szervezetek 
nyitottabbak a 
mozgáskorlátozottak 
foglalkoztatásával 
kapcsolatban 

    

A munkaerőpiacon a 
mozgáskorlátozottak esélyei 
sokkal rosszabbak 

    

A mozgáskorlátozottak közül a 
többség nem kíván munkát 
vállalni 

    

A munkáltatókat elsődlegesen 
anyagi indokok motiválják a 
mozgáskorlátozottak 
foglalkoztatásánál 

    

A munkakeresésénél 
mindenkit egyenrangúan és 
diszkriminációmentesen 
kezelnek 

    

A mozgáskorlátozottak 
munkabére azonos nem 
megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalókéval 

    

A munkáltatók kevés 
ismerettel rendelkeznek a 
mozgáskorlátozottak 
problémáiról  
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Mennyire tartja fontosnak az alábbi tevékenységeket a mozgáskorlátozottak foglalkoztatásának 
javítása szempontjából? 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 Nagyon 
fontos 

Fontos         Kevésbé 
fontos        

Nem fontos 

Munkahelyteremtő 
támogatások 

    

Egy országos foglalkoztatási 
hálózat kialakítása 

    

Az atipikus foglalkoztatás 
erősítése 

    

Országos, internetes 
foglalkoztatási adatbázis 
létrehozása 

    

Képzési/átképzési lehetőségek 
kínálatának növelése 

    

Célzott tájékoztatás a 
foglalkoztatási/képzési 
lehetőségekről 

    

A vállalkozóvá válás 
támogatása 
adókedvezményekkel 

    

A szociális gazdaság erősítése, 
szövetkezetek alapítása 

    

A civil szféra támogatása      
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Ön szerint az alábbiak mennyire segítik a megváltozott munkaképességű személyek nagyobb 
arányú foglalkoztatását? 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 Egyáltalán 
nem 

Kicsit 
 

Az átlagnál 
jobban         

Nagy 
mértékben  

Központilag meghatározott 
kvóta a megváltozott 
munkaképességűek 
foglalkoztatására 

    

A munkáltatók direkt 
munkahelyteremtő 
támogatása 

    

A munkáltatók terheinek 
csökkentése (pl. 
járulékmentesség 
megváltozott 
munkaképességű személyek 
foglalkoztatása esetén) 

    

Társadalmi szintű 
tudatformáló programok 
indítása 

    

Komplex képzési programok 
indítása megváltozott 
munkaképességűek számára 

    

Tanácsadói szolgáltatások 
munkaadók számára  
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Az ön véleménye szerint a felsorolt tényezők mennyiben befolyásolják a munkáltatókat abban, 
hogy mozgáskorlátozott munkavállalókat alkalmazzanak? Kérjük, hogy minden kérdésnél jelölje az 
ön által megfelelőnek ítélt választ. 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

 egyáltalán 
nem 

befolyásolja 

inkább nem 
befolyásolja 

 

inkább 
befolyásolja 

 

erősen 
befolyásolja 

 
Munkaerő-kínálat szűkössége 
- hiányszakmák betöltése 

    

Költséghatékony 
foglalkoztatás, állami 
támogatások, adó és 
járulékkedvezmény 

    

Társadalmi felelősségvállalás     
PR, marketing érték     
Az esélyegyenlőség melletti 
elkötelezettség 

    

Tájékozottság a megváltozott 
munkaképességűek 
foglalkoztatásának 
feltételeiről 

    

 

Az alábbiak ön szerint mennyiben csökkenthetik a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatásából eredő munkáltatói kockázatokat és költségeket? 

 Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 Egyáltalán 
nem 

Kicsit 
 

Az átlagnál 
jobban         

Nagy 
mértékben  

Specializált toborzási és 
kiválasztási folyamatok 

    

Rehabilitációs szakemberek 
bevonása a kiválasztás 
folyamatába 

    

A munkák előzetes 
„kipróbálásának” lehetősége 

    

Előzetes munkafolyamat-
specifikus felkészítések 
szervezése 

    

Akadálymentesítéssel 
kapcsolatos tanácsadás a 
munkáltatók számára 

    

Rehabilitációs mentorok 
alkalmazása  
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Az alábbi eszközök és programok ön szerint mennyire erősítik a befogadó munkahelyi légkört? 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 Egyáltalán 
nem 

Kicsit 
 

Az átlagnál 
jobban         

Nagy 
mértékben  

Komplex előzetes 
információszolgáltatás a 
munkatársak számára 

    

Biztonságos, akadálymentes 
környezet kialakítása 

    

Munkahelyi mentorprogramok     
A beilleszkedést segítő 
közösségi programok 
szervezése 

    

Szemléletformáló tréningek 
munkahelyi vezetőknek 

    

Szemléletformáló tréningek 
munkatársaknak 

    

Egyenlő bérezés                                                                         
Munkapróba lehetősége      
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Mennyire ért egyet a mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válásával kapcsolatban a következő 
megállapításokkal? 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 Teljesen 
egyetért        

Inkább 
egyetért 

Inkább nem 
ért egyet 

Egyáltalán 
nem ért egyet  

A mozgáskorlátozottak 
vállalkozóvá válása 
elsődlegesen anyagi források 
kérdése 

    

Kiemelt fontosságú a 
mozgáskorlátozottak 
vállalkozási ismereteinek 
bővítése 

    

A vállalkozóvá válás 
kiszolgáltatottá teszi az 
embert 

    

A jelenlegi 
gazdasági/társadalmi 
környezetben kevés esélye 
van egy mozgáskorlátozottnak 
sikeres vállalkozóvá válni 

    

A jelenlegi vállalkozóvá válást 
támogató programok 
megfelelőek 

    

Az önfoglalkoztatóvá válás 
egyre népszerűbb a 
mozgáskorlátozottak körében 

    

A biztos járadékot kevesen 
áldoznák fel a vállalkozással 
megkereshető nagyobb, de 
kockázatos jövedelemért  
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Az alábbiakban felsorolunk néhány tényezőt. Kérjük jelölje, hogy ön szerint mennyire jelentenek 
hátrányt a mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válása kapcsán! 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

  Egyáltalán 
nem jelent 

hátrányt 

Kicsit 
hátrányt 

jelent 

Az átlagnál 
jobban 

hátrányt 
jelent 

Nagy 
mértékben 

hátrányt 
jelent 

Saját tőke hiánya     
Üzleti kapcsolatok hiánya     
Egyes helyek fizikai 
megközelítése 

    

A törvényi előírásoknak való 
megfelelés 

    

Kockázatvállalástól való 
félelem 

    

Munkaerőhiány     
Jelenlegi gazdasági környezet     
A szakképzettség hiánya     
Hiányos marketing ismeretek     

 

Azok a mozgáskorlátozottak akik vállalkozást alapítanak, ön szerint milyen motivációból teszik? 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 Nagyon 
fontos 

Fontos         Kevésbé 
fontos        

Nem fontos 

Támogatási lehetőségek 
megragadása 

    

Önfenntartás/önsegélyezés                                                               
Üzleti alapú tevékenység 
végzése 

    

A munkaerőpiacról kiszorulás     
A függetlenség biztosítása                                                                
Elégedetlenség a 
foglalkoztatotti bérekkel  
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Kérjük, hogy jelölje be, hogy mennyire tartja fontosnak a lenti eszközöket/programokat a 
mozgáskorlátozottak vállalkozóvá válása esetében! 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 Nagyon 
fontos 

Fontos         Kevésbé 
fontos        

Nem fontos 

Vissza nem térítendő 
vállalkozásindítási támogatás 

    

Vállalkozói ismeretek bővítése 
(pl. OKJ-s képzések) 

    

Vállakozás-fejlesztési 
szolgáltatások 

    

Külső pénzügyi finanszírozási 
lehetőségek 

    

Üzleti kapcsolatrendszer 
erősítése 

    

Új piacokhoz történő 
hozzáférési lehetőségek 
bővítése 

    

Pályázati források bevonása     
Vállalkozói mentorálás     

 

Kérjük, jelölje meg, mely tényezők szükségesek a sikeres működéshez egy vállalkozás 
szempontjából? 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 Nagyon 
fontos 

Fontos         Kevésbé 
fontos        

Nem fontos 

Vállalkozási 
ismeretek/képesség 

    

Pénzügyi forrásokhoz való 
hozzáférés 

    

Szakértelem                                                                            
Megfelelő termék/szolgáltatás 
ár 

    

Helyi viszonyok ismerete     
Jó minőségű 
termék/szolgáltatás 

    

Stratégiai gondolkodás, hosszú 
távú tervezés  
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Ön szerint a mozgáskorlátozottakra általánosságban milyen mértékben jellemzőek az alábbi 
tulajdonságok? Kérjük, értékelje egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti egyáltalán nem 
jellemző, a 10-es pedig azt, hogy teljes mértékben jellemző rájuk. 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Határozott           
Megfontolt           
Magabiztos           
Segítőkész           
Összetartó           
Sikerorientált           
Toleráns           
Versenyszellemű           
Önálló           
Független           
Kezdeményező            

 

 

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet. 
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2. számú melléklet: Interjúvázlat 
 

Mozgáskorlátozottak és munkavállalás 

1. A mozgáskorlátozottak körében mennyire erős az igény a munkavállalásra? 

2. Milyennek látja a mozgáskorlátozottak munkaerőpiaci lehetőségeit?  

a. Vannak-e számukra helyben munkalehetőségek? 

3. Milyen problémákat tudna mondani a mozgáskorlátozottak munkavállalásával 
kapcsolatban - a munkavállalói oldalról?  

a. Munkavállalóként egy mozgáskorlátozott személy milyen kihívásokkal 

szembesül? 

b. Milyen elvárásai vannak egy mozgáskorlátozott munkavállalónak a 

munkahellyel szemben? 

c. Mi segítheti a munkavállalót, hogy be tudjon illeszkedni egy 

munkakörnyezetbe? 

4. Milyen problémákat tudna mondani a mozgáskorlátozottak munkavállalásával 
kapcsolatban - a munkáltatói oldalról? Milyennek látja a munkaadók hozzáállását? 

a. Ön szerint melyek azok a tényezők, amelyek visszatartanak egy munkáltatót 

attól, hogy mozgáskorlátozottakat foglalkoztasson? 

b. Mi motiválhat egy munkáltatót, hogy mozgáskorlátozottakat foglalkoztasson? 

5. Tud-e olyan programról vagy szervezetről, amely koordinálná a munkavállalással 

kapcsolatos feladatokat, segítené a mozgáskorlátozottak munkaerőpiacra kerülését, 

munkavállalói és munkáltatói tanácsadást folytatna? 

 

Mozgáskorlátozottak és a vállalkozás 

1. Hogyan ítéli meg a mozgáskorlátozottak vállalkozási hajlandóságát? Melyek a fő 

problémák?  

2. Ismer-e olyan mozgáskorlátozottakat, akik vállalkozók? Ha igen, milyen területeken? 

3. Melyek a fő motivációk ön szerint, ami miatt egy mozgáskorlátozott személy 

vállalkozásba kezd? 

4. Van-e tudomása olyan programokról/képzésekről amelyek a mozgáskorlátozottak 

vállalkozói készségeinek/motivációinak javítását célozták? 
5. Hogyan látja az állam szerepét a mozgássérültek vállalkozóvá válásának 

segítésében? 



97 
 
 

6. Hogyan látja a civil szféra szerepét a mozgássérültek vállalkozóvá válásának 

segítésében? Tud-e olyan szervezetről, amely pl. koordinálná a vállalkozóvá válással 

kapcsolatos feladatokat vagy segítené a mozgáskorlátozottak vállalkozási 

tevékenységét pl. pénzügyi-adóügyi tanácsadással? 

7. Mit lát szükségesnek ahhoz, hogy a mozgáskorlátozottak nagyobb szerepet 

kapjanak a szociális gazdaságban? 

 

 


